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I
Provvägsförsök med modifierade bindemedel i 
dränerande asfaltbetong, E20 Partilie.
Lägesrapport 1993

av Torbjörn Jacobson
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
S-581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Dränerande slitlager i kombination med polymermodifierade bindemedel har testats 
vid ett provvägsförsök vid E20, Partilie utanför Göteborg. Provvägen byggdes 
1990 och omfattar fyra sträckor i långsamfilen på motorväg, tre med modifierat 
bindemedel och en referens med konventionellt bindemedel. De fyra bindemedlen 
som ingår i försöket är PmB20 från Nynäs Bitumen, Caribit från Shell, Vestoplast 
från Tyskland och B85. Det grövre stenmaterialet utgörs av kvartsit från Kärr, 
Dalsland.

Syftet med försöket var att se om polymermodifierade bindemedel, kunde förbättra 
hållbarheten hos dränerande beläggning, framförallt beständigheten och slitstyrkan.

Föreliggande rapport beskriver uppföljningen av provvägen tiden 1990 - 1993, dvs 
de tre första åren efter utförandet av beläggningen. Uppföljningen omfattar spår
bildningen, dubbslitaget, Laser-RST och okulär besiktning.

Uppföljningen visar att spårbildningen - efterpackningen, deformationer och dubb
slitaget tillsammans, totalt sett varit relativt måttlig och till större delen inträffat 
under det första året. Spårbildningen var initialt något större (efterpackning) för 
referenssträckan än för provsträckoma innehållande modifierade bindemedel. Där
efter har spårutvecklingen varit lika för sträckorna.

När det gäller avnötningen från dubbtrafiken uppvisar sträckorna mycket likartad 
utveckling. Avnötningen är markant störst första vintem även om hänsyn tas till 
dubbfrekvens och trafikvolym. Andra och tredje vintems avnötningen ligger om
kring en millimeter per år i hjulspåret, en relativt måttlig slitageutveckling för en 
högtrafikerad motorväg.
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Enligt Laser-RST har makrotexturen som beskriver vägytans skrovlighet med tiden 
reducerats, framförallt efter första vintern, något som indikerar försämrade egen
skaper i fråga om akustik och dräneringsförmåga. Enligt okulär besiktning före
kommer endast stensläpp av normal omfattning, jämförbart med t ex skelettasfalt. 
Ingenting tyder på att stenmaterialet som utgörs av kvartsiten skulle vara olämpligt 
för dränerande beläggning.

Sammanfattningsvis visar provvägen hittills att dränerande slitlager kan erhålla en 
acceptabel spårutveckling på högtrafikerade vägar samt att efter tre års trafik är 
avnötningen ungefär lika stor för sträckorna med modifierade bindemedel som för 
referenssträckan med konventionellt bindemedel.
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1. INLEDNING OCH SYFTE

Sommaren 1990 utfördes ett provvägsförsök med dränerande asfaltbetong, typ 
HABD, vid E20, Partilie, strax öster om Göteborg.

Syftet med försöket var att se om polymermodifierade bindemedel, PmB, kunde 
förbättra hållbarheten hos dränerande beläggning, framförallt i fråga om beständig
het och slitstyrka. Dränerande beläggningar har tidigare ibland visat förhållandevis 
dålig beständighet med en allför snabb nedbrytning (dubbavnötning) som följd. 
Framförallt omfattande stenlossning har orsakat beläggningstypen problem. PmB 
anses förbättra egenskaperna vid låga och höga temperaturer (flexibiliteten), något 
som bör ha positiv inverkan på t ex motståndskraften mot plastiska deformationer, 
utmattningshållfastheten, åldrings- och beständighetsegenskapema. Förhoppningen 
är att PmB skall ge dränerande asfalt en mer acceptabel livslängd än hittills.

Det grova stenmaterialet utgörs av kvartsit från Kärr. Vissa typer av kvartsiter har 
tidigare misstänks ge, främst dränerande beläggningar, sämre vidhäftningsegen- 
skaper med stensläpp som följd. Eftersom kvartsit också är ett förhållandevis sprött 
material (men slitstarkt) som erhåller en viss nedkrossning från trafiken har den 
misstänks vara olämplig för dränerande beläggningar. Stenmaterialets egenskaper 
har troligen ännu större betydelse i dränerande asfalt än tät- och stenrik asfalt, 
främst för vidhäftningen. Försök i provvägsmaskinen (L-G Wågberg) har nyligen 
visat att stenmaterialets slitstyrka har en avgörande betydelse för slitagets storlek 
även vid dränerande beläggningar.

Provvägen byggdes på uppdrag av Vägverket och ingick i en större FOU-satsning 
på polymermodifierade bindemedel. Försöket planerades av Vägverket och 
Skanska medan VTI ansvarat för uppföljning och dokumentation. En första läges
rapport kom 1991, VTI Notat V 152, som beskriver byggandet av provvägen inklu
sive materialkontroller samt första årets uppföljning. I föreliggande rapport redo
visas uppföljningen av provvägen 1990 - 1993 som omfattar RST-mätningar, spår
utveckling, dubbslitage och skadeutveckling.
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2. BESKRIVNING AV PROVVÄGEN

2.1 Läge och trafik

Provvägen är belägen på E20, i närheten av Partille, i riktningen mot Alingsås. Det 
rör sig om en motorväg med provsträckorna placerade i långsamfilen (Kl:an). 
Skyltad hastighet är 90 km/tim och trafikvolymen, ÅDT, var 1990 ca 28000 fordon 
(25000 personbilar) i båda körriktningama. Medelhastigheten för personbilarna 
uppmättes till 97 km/tim.

2.2 Provsträckor

Fyra provsträckor, ca 400 m vardera, ingår i provvägen. Provsträckornas läge och 
sammansättning framgår av figur 1 och bilaga 1. Sträcka 1 är referens medan 
övriga innehåller PmB.

1/712
80 HABD 16 5,4% CARIBIT 
KVARTSIT 8-16

1/238
80 HABD 16 5,0% PmB20 
KVARTSIT 8-16

0/836
80 DURADRÄN 16 5,4% B85 + 0,4% VESTOPLAST 
KVARTSIT 8-16

0/432
80 DRAINOR 16 5,4% B85 
KVARTSIT 8-16

0/000

Figur 1 Provsträckor E20, Partille.
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2.3 Bindemedel

Följande fyra bindemedel ingår i provvägen:

Sträcka 1 = B85 från Nynäs (referens)
Sträcka 2 = VESTOPLAST som är en amorf polyolefm och kommer från

Tyskland
Sträcka 3 = PmB 20 från Nynäs, SBS-polymer
Sträcka 4 = CARIBIT från SHELL i Danmark, SBS-polymer

2.4 Stenmaterial

Stenmaterialet större än 8 mm utgörs av kvartsit från Kärr, Dalsland. Materialet 
mindre än 8 mm kommer från bergtäkten vid asfaltverket i Kållered. En del av fill- 
ret utgörs av kalkstensfiller. Slipvärde resp kulkvamsvärde är 1,36 resp 7,1 för 
kvartsi ten medan slip värdet är 1,93 för ortens material.

2.5 Fiber

I referenssträckan, DRAINOR, ingår mineralfiber, typ ENORPHIL. Övriga sträckor 
innehåller ingen fiber.

VTINOTAT 14-93



4

3. UPPFÖLJNING AV PROWÄGEN

Provvägen har följts upp genom tvärprofilering med Primal (spår), Laser-RST som 
mäter spår,jämnhet och textur, dubbslitage samt genom skadebesiktning okulärt.

3.1 Spårutveckling

Spårbildningen 1990-93 har uppmätts genom tvärprofilmätningar med VTI:s 
Primalutrustning. Vid mätningen registreras körfältets tvärprofil med hjälp av laser
instrument. Från profilerna har sedan spårdjupen beräknats för vänster och höger 
spår. I figur 2 redovisas spårdjupet våren 1993 i form av medelvärden per sträcka. 
Primalmätningen är noggrannare än Laser-RST.

Figur 2 Beräknat spårdjup från uppmätta tvärprofiler enligt Primal. Våren 1993 
(efter 3 år).
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Kommentarer:

Sträckorna med PmB erhåller något lägre spårbildning än referenssträckan med 
B85. Det vänstra spåret uppvisar störst spårdjup, logiskt med tanke på att både den 
lätta och tunga trafiken sammanfaller i vänster hjulspår. Av den totala spårbild
ningen på ca 7 - 8 mm bidrar dubbslitaget med ca 4-5 mm, ungefär hälften av spår
bildningen (se avsnitt dubbavnötning). Övrig spårbildning beror till stor del sanno
likt på efterpackningen från trafiken vilket Laser-RST-mätningama tyder på.

3.2 Laser-RST

Vid mätning med Laser-RST erhålls bl a mått på vägens spårdjup, jämnhet och yt- 
skrovlighet (textur). Resultatet från mätningarna redovisas i figurerna 3-5 .

Figur 3 Spårdjupsutveckling enligt Laser-RST. 1990-92.
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Figur 4 . Jämnhetsutveckling enligt Laser-RST. 1990 - 92.

Figur 5 Makrotextur enligt Laser-RST. 1990 - 92. 
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Kommentarer:

Laser-RST har ursprungligen tagits fram för inventering av vägyteegenskaper på 
vägnätsnivå och är inte direkt anpassad för FOU-verksamhet som oftast kräver me
toder med större precision. Eftersom RST-data efterfrågas, bl a av väghållaren, och 
är det mätsystem som normalt används för uppföljning av vägytans standard, har 
RST-mätningar tagits med i undersökningen.

Efter tre år är spårdjupet enligt RST ca 4 - 5,5 mm, se fig. 3. Samtliga tre sträckor 
med PmB uppvisar något mindre spårdjup än referenssträckan med konventionellt 
bindemedel. Anmärkningsvärt är att den mesta spårbildningen, ca 3 mm, kan här
ledas till beläggningens första månader. Det visar att efterpackningen från trafiken 
varit förhållandevis stor, speciellt i relation till den fortsatta spårutvecklingen som 
bedöms som måttlig. Den skillnad i spårdjup som finns mellan referensen och prov
sträckorna innehållande PmB konstaterades redan vid första mätningen hösten 
1990. Den fortsatta spårutvecklingen därefter har varit av samma storleksordning 
för alla sträckorna.

Jämförs RST och Primalmätningen märks en ganska markant skillnad i spårdjup. 
Det skiljer ca 2 -3 mm, lika för alla sträckorna. Det är dock ett känt faktum att 
Laser-RST undervärderar maximala spårdjupet med ungefär den storleksordningen 
(några millimeter) jämfört med tvärprofilmätningar som mer noggrant registrerar 
spårdjupen över hela vägbredden. RST-bilens mätramp täcker 3,2 m i tvärled vilket 
innebär det kan vara svårt att fånga upp hela spåret och att resultatet också 
påverkas av bilens sidoläge under mätningen. Breda körfält liksom otydliga spår är 
faktorer som inverkar negativt vid spårdjupsmätning enligt RST. Det bör dock 
noteras att vid båda mätmetoderna erhåller sträcka 1 (referensen) det största spår
djupet.

IRI-värdena, som beskriver vägens jämnhet i längsled, figur 4, ligger omkring 1,5. 
Jämnheten är mycket bra överlag och har inte förändrats nämnvärt med tiden.

Makrotexturen som beskriver vägytans skrovlighet, se fig. 5, och indirekt fnktions- 
egenskapema minskar med tiden. Högre värden innebär en öppnare, skrovligare 
vägyta. Mätningen görs i hjulspåret. Trafikpåkänningen medför normalt att skrov
ligare vägytor som t ex HABD och HABS jämnas till genom dubbavnötningen och 
efterpackningen (en viss knådande effekt), framförallt den första tiden innan 
vägbanan hunnit slitas in. Förändringen av makrotexturen med tiden är ganska
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avsevärd. Det indikerar att den dränerande förmåga hos beläggningen kan ha 
försämrats genom att en del hålrum i ytan tätats igen av t ex av bortslitet material. 
Makrotexturen ligger dock fortfarande efter tre år på en hög nivå jämfört med 
andra beläggningar, typ ABT och ABS. Det föreligger ingen större skillnad i textur 
mellan provsträckoma utan alla fyra sträckorna uppvisar i stort sett samma utveck
ling.

3.3 Dubbavnötning

För att mäta dubbavnötningen har VTI:s laserprofilometer använts. Mättekniken 
bygger på kontaktlös avståndsmätning mellan mätbalken och vägytan genom laser
teknik. Vid mätningen placeras mätbalkens ben i fixar som gjutits in i beläggningen. 
Mätningen har gjorts utmed fem mätlinjer tvärs vägbanan per sträcka. Avnötningen 
(dubbslitaget) beräknas ur skillnaden mellan nollmätningen och slutmätningen som 
görs på hösten resp våren strax före och efter dubbsäsongen. Avnötningen 
vintrarna 1990/91, 1991/92 och 1992/93 redovisas i figurerna 6 och 7 som 
medelavnötningen över hela körfältet. I figur 8 redovisas avnötningen under 
samma tid i form av maximalt spårdjup som är den spårbildning som dubbtrafiken 
åstadkommit

Avnötningen redovisas också som SPS-tal i figur 9. SPS-talet (specifikt slitage) be
räknas från data om vägens trafikmängd, dubbfrekvens och vägbredd samt från be- 
läggningsdata omfattande dubbavnötning och skrymdensitet. SPS-talet måste i van
lig ordning bedömas som ungefärligt och med viss försiktighet beroende på att 
trafikdatan är osäker. Exaktare SPS-tal kräver omfattande trafikmätningar, vilket 
är orealistiskt och onödigt för den här typen av försök som bygger på relativa, 
jämförande undersökningar. SPS-talet påverkas också bl a markant av hastigheten, 
något som inte tas hänsyn till vid beräkningarna. Eftersom SPS-tal ibland efter
frågas har beräkningar gjorts utifrån det material som finns, t ex endast en trafik
mätning. Trafikmätningen härstammar från 1990 och dubbfrekvensen har hämtats 
från Göteborgs Gatubolag. Dubbfrekvensen i Göteborgsområdet under senare år 
redovisas i figur 10.

En sammanställning över slitage- och trafikdata redovisas i bilaga 2.
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Figur 6 Avnötningen vintrarna 1990/91, 1991/92 och 1992/93.

Figur 7 Sammanlagd avnötning vintrarna 1990-93. 
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Figur 8 Sammanlagd spårbildning (maximalt spårdjup) 1990-93 orsakat av 
dubbslitaget.

Figur 9 SPS-tal 1990-93. 
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Figur 10 Dubbfrekvensen i Göteborgsområdet 1990-93. Uppgifterna kommer 
från Göteborgs gatubolag.

Kommentarer:

Avnötningen, se fig. 6, är markant större, mer än dubbelt, första vintern jämfört 
med de två följande vintrarna. En mindre del kan troligen förklaras av att dubb
frekvensen och kanske trafiken minskat något under senare år men den största 
skillnaden beror nog på faktorer som är kopplade till initialslitaget, t ex på inslit- 
ningen (avrundning) av det grövre stenmaterialet som kan vara betydande och att 
bruket slits mer i början innan stenen kommit fram ordentligt. Troligtvis har också 
svagare partiklar i ett tidigt skede krossats av trafiken. De stensläpp som konsta
terats enligt okulärbesiktningen (av måttlig grad) har också inträffat under den 
första vintern. Partiklar som kilat fast dåligt i beläggningen brukar släppa relativt 
tidigt. Avnötningen andra och tredje vintem är ca 0,5 - 0,6 mm räknat över hela 
körbanan.

Jämförs sträckorna inbördes, se fig. 7, är avnötningens storlek liksom avnötnings- 
förloppet mycket lika för samtliga sträckor. Avnötningen efter tre vintrar är 2,3 -
2,4 mm. Skillnaden mellan sträckorna är som mest endast någon tiondels milli
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meter. Det visar att de olika bindemedlen inte hittills haft någon inverkan på be
läggningens slitstyrka.

Avnötningen i hjulspåren (spårbildningen, maximalt spårdjup), se fig. 8, är omkring
4,5 - 5,0 mm efter tre års trafik, varav första året står för ca 2,5 mm, dvs hälften. 
Frånsett första året bedöms spårbildningen orsakad av dubbtrafiken som måttlig 
med tanke på den stora trafikmängden. Det är alltid svårt att jämföra olika be- 
läggningstyper och objekt med varandra men en skelettasfalt skulle gissningsvis 
erhålla en spårbildning på ca 0,5 - 1 mm per år med motsvarande material och tra
fikförhållanden som vid Partilie. En spårbildning på ca 1 millimeter per år måste 
anses som acceptabel för en dränerande beläggning på en högtrafikerad motorväg.

SPS-talen, se fig. 9, är höga första året, ca 25, men minskar till 11 - 14 följande år. 
SPS-talen styrker att initialslitaget har haft en mycket stor inverkan på slitaget 
första året. Normalt brukar man bedöma beläggningens slitstyrka efter andra eller 
tredje årets trafik naturligtvis beroende på trafikmängden. I de sammanhangen är 
det inte tiden som är det viktigaste utan antalet dubbade fordon som passerat vägen 
och i viss mån även hastigheten.

Som det framgår av fig. 10 ligger dubbanvändningen inom Göteborgsområdet 
kring 20 - 25 % i medeltal per vintersäsong. Dubbanvändningen ökade lite vintem 
1992/93 (samma trend i Stockholm). Det bör dock påpekas att de senaste vintrarna 
varit extremt milda och snöfattiga och inte representativa för normala vinterförhåll
anden (om inte klimatet förändrats). Sedan provvägen byggdes har barmarksför- 
hållanden och mildväder varit legio under vintrarna.

3.4 Okulär besiktning

Mestadels lokala stensläpp liksom en del spruckna partiklar observerades efter 
första vintem. Efter andra och tredje vintrarna är det okulära intrycket ungefär det
samma som efter första vintem, lokala stensläpp och enstaka spruckna partiklar 
men i mindre omfattning. Spruckna stenar sitter dock ofta kvar och fortsätter att 
fungera. Det är svårt att bedöma om stensläppen beror på dålig vidhäftning mellan 
stenen och bruket eller på att stenmaterialet krossats ner. Gissningsvis förekommer 
både fallen. Det föreligger ingen märkbar skillnad mellan de olika sträckorna utan 
de uppvisar alla ungefär samma status och utveckling. Antalet öppna porer i bruket 
har minskat med tiden i hjulspåren, se foton.
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Intrycket från besiktningarna är mycket positivt och visar, åtminstone hittills, att 
dränerande beläggning inte behöver ha sämre vidhäftningsegenskaper än andra be- 
läggningstyper. En viss nedkrossning med utflisning som följd liksom mer ren
odlade stensläpp (stenlossning) förekommer i alla de vanligaste beläggnings- 
typema. Ingenting tyder heller på att kvartsiten från Kärr skulle vara särskilt 
olämplig för dränerande beläggning. Sega bergarter med god vidhäftning bör 
annars vara lämpliga för dränerande beläggningar, speciellt vid lägre trafik. Den 
typen av material har oftast sämre slipvärden.

Foto 1 Våren 1991. Hjulspår. Exempel på lokala stensläpp och krossade par
tiklar. Öppna porer i ytan kan skönjas i bruksdelen.
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Foto 2 Våren 1993. Hjulspår.

3.5 Fortsatt uppföljning

Provvägen bör följas upp ytterligare en tid, helst tills nästa åtgärd, för att faktorer 
som är kopplade till åldring och beständighet givits mer tid att verka. En förnyad 
provborrning bör också göras om något år, bl a för att få en uppfattning om hål
rummet i beläggningen och för tester av de mekaniska egenskaperna. En av de vik
tigaste frågeställningarna för dränerande beläggningar är hur pass snabbt de sätts 
igen. Förutom reducerad dränerande förmåga påverkas också de akustiska egen
skaperna negativt om porerna i ytan med tiden tätas igen. Dränerande beläggning 
är lågbullrande så länge den har en öppen textur och en viss porositet i ytan.

Hösten 1990, några månader efter utförandet av provvägen, gjordes en ganska om
fattande laboratorieundersökning av borrkämor. En förnyad, jämförande undersök
ning vore av intresse för att bl a belysa om polymermodifierade bindemedel har en 
effekt på beläggningens mekaniska egenskaper, med tyngdpunkt på beständighet 
och åldring.
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Vid eventuellt förnyad uppföljning bör också akustiska och dränerande egenskaper 
undersökas samt friktionen.

Orsakerna till den relativt stora efterpackningen bör utredas, beror det på dålig 
packning eller på nedkrossning och stensläpp i hjulspåren innan beläggningen satt 
sig ordentligt. Dränerande asfalt bör ha en bra inre stabilitet eftersom den innehåller 
hög halt sten (som skelettasfalt). Testning i gyratorisk packningsutrustning kan ge 
ett svar på packningsegenskapema. Över huvudtaget behöver metoder utvecklas 
eller anpassas för dränerande, öppnare massatyper (liksom skelettasfalt). Dagens 
metoder är från början framtagna för täta, förhållandevis fmkomiga, beläggningar 
med kontinuerlig komgradering.
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Bilaga 1

Produktionskontroll
Massaproven från asfaltverket analyserades på VTIss 
laboratorium med avseende på bindemedelshalt och kornkurva.
Resultat (medelvärden):
Sträcka 
(provnr)

Bindemed.- 
halt 0 
%

.075
%

Kornkurva
2.0
%

l
4.0
%

8.0
%

1:2 Drainor 5.2 4.6 11.9 20.1 38.2
2:2 Duradrän 1) 4.6 (+0.4) 4.9 11.8 20.2 37.5
2:3 2) 4.9 (+014) 4.7 11.3 21.5 41.0
3:2 PmB 20 1) 3.7 4.6 11.5 17.6 33.5
3:3 2) 4.8 4.8 11.9 24.7 41.0
4:2 Caribit 1) 4.5 4.4 10.4 18.8 34.7
4:3 2) 5.4 4.8 12.5 24.7 48.0
1) provet extraherat normalt
2) provet extraherat 24 timmar
Finmaterialhalten ligger nära övre gränsen för HABD i BYA 
84, vilket bl a medför låga hålrum (se avsnitt 4.3 
borrkärnor). Bindemedelshalten påverkas av extraktionstiden 
när PmB ingår i provet.
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Bilaga 2
sid 1 (2)

Sammanställning av slitagedata. Partilie

Drainorl 6 
B85

Duradränlö
Vestoplast

HABD 16 
PmB20

HABD 16 
Carlbit

Medelavnötning 90/91 1,29 1,22 1,19 1,26
Std 0,12 0,38 0,06 0,13

Medelavnötning 91/92 0,56 0,46 0,50 0,48
Std 0,05 0,04 0,07 0,05

Medelavnötning 92/93 0,55 0,60 0,68 0,62
Std 0,08 0,09 0,18 0,10

Max. spårdjup 90/91 2,6 2,7 2,7 2,6
Max. spårdjup 91 /92 1,0 0,9 1,0 0,9
Max. spårdjup 92/93 1,0 1,2 1,4 1,3

SPS 90/91 26 25 24 26
SPS 91/92 14 11 12 12
SPS 92/93 12 13 14 13
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Bilaga 2
sid 2 (2)

Trafikdata, E20 Portille.

1990/91 1991/92 1992/93

Mätstart:
0

Ar: 90 91 92
Mån: 11 11 11
Dag: 13 12 1

Mätslut:
o
Ar: 91 92 93

Mån: 4 4 4

Dag: 9 7 16

Skyltad hastighet: 90 90 90

Uppmätt hastighet: 97 - -

Antal fordon per dygn: 1) 16540 16540 16540
Dubbfrekvens: 32 26 27

Antal dubb. fordon: 5293 4300 4466
Slitageperiod, dygn: 147 147 166

Totalt antal dubb. fordon: 1) 778042 632159 741323

1) Antal personbilar i båda körriktningama i Kl:an
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