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Sammanfattning

Bakgrund

I samband med planerade åtgärder (förstärkning/förbättring) på väg 95, delen 
Merkenes - norska gränsen, har VTI undersökt möjligheterna att stabilisera de 
övre lagren. Vägverket, Region Norr, har därför tagit 16 prov från vägen, ett per 
kilometer, vilka undersökts på VTI. Provtagningen omfattar de övre 15 cm av 
vägen och både asfaltbundna lager och bärlagergrus ingår i provmaterialet.

Fakta om vägen

Vägen byggdes i mitten av 1970-talet och åtgärdades första gången 1983. 
Beläggningen utgörs av oljegrus som med åren (12 år) blivit sprucken och öppen. 
Vägen är delvis belägen på fjället i västra Lappland och ÅDTt är ca 300 fordon per 
dygn.

Stabiliseringstekniken

Metoder, typ stabilisering, innebär att befintligt materialet förbättras genom 
markinblandning av bindemedel och ibland även nytt stenmaterial. Bindemedel 
som kan komma i fråga är främst bitumenemulsion, skummad bitumen, cement 
och kombinationen emulsion/cement. Åtgärden syftar i första hand till att förbättra 
materialets känslighet mot vatten men innebär samtidigt att mekaniska 
egenskaper, typ stabilitet och lastfördelande förmåga (styvhetsmodul) blir bättre.

Den här typen av åtgärder är mycket resurssnåla genom att befintliga vägmaterial 
tas till vara och på så sätt slipper deponeras samt att materialet inte behöver 
värmas upp. Inblandningen på vägen medför att transportbehoven av stenmaterial 
blir begränsade. Metoden passar också bra för områden med dålig tillgång på bra 
stenmaterial och för glesbygd långt ifrån stationära asfaltverk. En annan stor 
fördel är att profilhöjningen av vägen begränsas, en mycket viktig faktor vid 
förbättring av smala vägar som annars kan behövas breddas. De nackdelar som 
brukar förknippas med markinblandningsmetoder är att maskinerna kan ha svårt 
att på ett homogent sätt sprida och fördela bindemedlet i massan och att 
variationerna i komstorleksfördelning och bindemedelshalt kan bli stora. Det kan 
på så sätt vara svårt att erhålla en relativt homogen kvalitet på produkten, speciellt 
om den gamla vägen har flera olika lager med varierande tjocklek och 
sammansättning.

Provningar på laboratoriet

Samtliga enskilda prov har undersökts med avseende på bindemedelshalt och 
komkurva och på ett sammanslaget prov har funktionellt inriktad proportionering 
utförts. Proportioneringen syftar till att ta fram ett optimalt arbetsrecept genom 
relativa, jämförande provningar på provkroppar av blandningar, i detta fall 
vägmaterial, bindemedel och vatten. Funktionellt inriktad proportionering betyder 
att provningarna inriktas mot tester av materialets mekaniska egenskaper och dess 
beständighet.
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De mekaniska egenskaperna har undersökts genom stabilitet, pressdraghållfasthet 
och styvhetsmodul. Beständigheten omfattar känsligheten för vattenmättning och 
frys-töpåkänningar. Förutom inblandning av 2,0 - 4,0 % bitumenemulsion har 
även kombinationen emulsion och en mindre mängd cement testats. 
Provkroppama har tillverkats genom statisk packning och provats efter lagring i 7 
dygn vid förhöjd temperatur, 40°C.

Stenmaterialet har undersökts med avseende på mineralogisk sammansättning 
(fjällmaterial), kvalitet och vattenabsorption.

Resultat

Materialen har bärlagergradering med i de flesta fall måttliga finmaterialhalter. 
Spridningen mellan proven ligger på en förhållandevis normal och rimlig nivå. 
Bindemedelshalten ligger i medeltal för hela objektet på 2,5 % med måttlig 
spridning mellan proven. Komstorleksfördelningen och bindemedelsinnehållet 
pekar mot att materialet bör gå att stabilisera med bituminösa bindemedel.

Proportioneringen visar att bindemedelsmängden har stor betydelse för materialets 
mekaniska egenskaper. Av blandningarna med enbart emulsion erhåller 3,0 % 
emulsion sammantaget det bästa resultatet. Inblandas en mindre mängd cement 
ökar materialets hållfasthet markant och även beständigheten för vatten- och frys- 
töpåkänningar förbättras.
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Inledning

I samband med planerade åtgärder (förstärkning/förbättring) på väg 95, delen 
Merkenes - gränsen mot Norge har VTI undersökt möjligheterna att stabilisera de 
övre lagren. Vägverket, Region Norr, har därför tagit 16 prov från vägen, ett per 
kilometer, vilka undersökts på VTI. Provtagningen omfattar de övre 15 cm av 
vägen och både asfaltbundna lager och bärlagergrus ingår i proven. På VTI har 
samtliga enskilda prov undersökts med avseende på bindemedelshalt och 
komkurva och på ett sammanslaget prov har funktionellt inriktad proportionering 
utförts. Det innebär att materialets mekaniska egenskaper och dess beständighet 
undersökts på blandningar (provkroppar) av vägmaterial, vatten och 
bitumenemulsion. Vid en blandning har även en mindre giva cement tillsatts. 
Provkroppama har tillverkats genom statisk packning och provats efter lagring i 7 
dygn vid 40°C. Stenmaterialets mineralogiska sammansättning (petrografxn) har 
också undersökts genom okulär bedömning av geolog.

Vägen byggdes i mitten av 1970-talet och åtgärdades första gången 1983. 
Beläggningen utgörs av oljegrus som med åren (12 år) blivit sprucken och öppen. 
Vägen är delvis belägen på fjället i västra Lappland. ÅDTt är ca 300 fordon per 
dygn med en normal andel tunga fordon (ca 11 %).

Stabilisering - allmänt

Metoder, typ stabilisering eller modifiering, innebär att det befintliga materialet, 
förbättras genom markinblandning av bindemedel och ibland även nytt 
stenmaterial. Exempel på bindemedel som kan komma ifråga är:

• bitumenemulsion
• skummad bitumen
• hydrauliska bindemedel typ cement, flygaska/kalk, slaggbindemedel
• kombinationen bitumenemulsion/cement

Åtgärden syftar i första hand till att förbättra materialets känslighet mot vatten 
men innebär samtidigt att mekaniska egenskaper, typ stabilitet och lastfördelande 
förmåga (styvhetsmodul) blir bättre. Med modifiering menas att en liten mängd 
bindemedel blandas in i syfte att inaktivera delar av finmaterialet så att 
vattenkänsligheten minskar. Stabilisering innebär att en relativt stor mängd 
bindemedel blandas in varvid avsevärt förbättrade materialegenskaper erhålls då 
större delen av stenmaterialet blir bundet.

Den här typen av åtgärder är mycket resurssnåla genom att befintliga vägmaterial 
tas till vara och på så sätt slipper deponeras samt att materialet inte behöver 
värmas upp. Inblandningen på vägen medför att transportbehoven av stenmaterial 
blir begränsade. Metoden passar också bra för områden med dålig tillgång på bra 
stenmaterial och för glesbygd långt ifrån stationära asfaltverk. En annan stor 
fördel är att profilhöjningen av vägen begränsas, en mycket viktig faktor vid 
underhåll/förstärkning av smala vägar som annars kan behövas breddas. De 
nackdelar som brukar förknippas med markinblandningsmetoder är att maskinerna
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kan ha svårt att på ett homogent sätt sprida och fördela bindemedlet i massan och 
att variationerna i komstorleksfördelning och bindemedelshalt kan bli stora. Det 
kan på så sätt vara svårt att erhålla en relativt homogen kvalitet på produkten, 
speciellt om den gamla vägen har flera olika lager med varierande tjocklek och 
sammansättning. Nya typer av djupfräsar eller blandarläggare som utvecklats på 
senare år bör dock ha förbättrat möjligheterna för tekniken i det avseendet.

Tidigare undersökningar av Graddisvägen

VTI undersökte redan 1978 vägskador på västra delen av Graddisvägen 
(”Skiffermaterial i olje- och bärlagergrus”. VTI Meddelande 126, Höbeda m fl, 
1978). Stenmaterialet i olje- och bärlagergruset utgjordes då delvis av skiffer 
vilket föranledde en särskild utredning. Skadorna var av typen krackeleringar och 
uppkom särskilt under tjällossningsperioden, i större omfattning tre år efter det att 
vägen hade öppnats för trafik.

Utredningen visade att olje- och bärlagergruset bestod dels av skifferdominant 
naturgrus, dels av skifferberg från skärningar i väglinjen. Labprovningama gav 
följande resultat:

Bärlagergruset

• finmaterialhaltema hade ökat kraftigt jämfört med ursprungliga graderingar
• nedbrytningen hade särskilt drabbat de finare fraktionerna
• Los Angeles och styrkegrad (flisighet/sprödhet) gav inte alltför dåliga resultat 

på hållfastheten
• dåliga våtnötningsegenskaper enligt försök på graderingen 0-16 mm 

(våtnötning i vändskak)
• nedbrytningen ringa vid vittringsförsök
• naturgruset hade sämre vidhäftning än bergkrossmaterialet
• mycket låg bärighet (E-modul) på vattenmättade prov
• låg permeabilitet (vattengenomsläpplighet) hos bärlagergruset

Oliegruset

• materialet till oljegruset innehöll redan från början relativt hög halt finmaterial
• skiffermaterialen hade absorptiva egenskaper, dvs de var bindemedelssugande
• oljegruset var vattengenomsläppligt (oljegrus har högt hålrum, ca 10 %)

Undersökningen visade bl a att skadorna berodde på att bärlagret och oljegruset 
innehöll olämpligt stenmaterial (skiffermaterial) som sugit in vägolja och minskat 
på halt effektivt bindemedel och att finmaterialhalten, genom nedbrytning på 
vägen, med tiden blivit hög (alltför) i bärlagergruset. Vattengenomsläppligheten 
hos beläggning, som ökade i takt med sprickornas utbredning, i kombination med 
det täta bärlagergruset accelererade nedbrytningen av de övre lagren i vägen.

Vägen åtgärdades enligt uppgift från Vägverket genom infräsning av oljegruset 
och makadam, 12-25 mm, varefter ett nytt slitlager av oljegrus påfördes. En
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mindre sträcka (1 km) stabiliserades också med emulsion. Stenmaterialet till 
oljegruset togs från Norge och var sålunda inte av samma ursprung som vid 
byggandet av vägen.

Provtagning av vägmaterial

Vägverket, region Norr, tog hösten 1995 sexton prov, ett per kilometer, på de övre 
lagren (15 cm) i vägen. Proven, ca 20 kg per provpunkt, togs mellan sektionerna 
254/700 - 269/700. I varje provpunkt delades provet upp efter materialtyp, asfalt 
eller bärlagergrus. Proven togs med spettmaskin och asfaltproven fick karaktären 
av granulat (mindre klumpar i varierande storlek). En förteckning över proven, 
bl a provpunktemas läge och asfaltlagrets tjocklek framgår av bilaga 1.

Bindemedelshalt och kornkurva

Eftersom de övre lagren (15 cm) avsågs att åtgärdas genom infräsning av 
bindemedel analyserades, i varje provpunkt, bindemedelshalten och komkurvan på 
sammanslagna prov. För att erhålla hanterliga och homogena prov krossades de 
grövre klumparna, granulat större än 25 mm, i VTIs större käftkross. Proverna 
utgjordes således av en blandning av bärlagergrus och asfaltmaterial med 
undantag för ett prov, som bestod av enbart asfaltmaterial. Resultaten från 
analyserna (dubbelprov) framgår av figur 1 och 2 och av bilaga 2.

Figur 1 Komkurva på extraherat material (nivå 0-15 cm) från vägen.
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Figur 2 Bindemedelshalt på material (nivå 0-15 cm) från vägen.

Tabell 1 Sammanställning över komkurva och bindemedelshalt
(medelvärden). Prov tagna på vägen (nivå 0-15 cm).

Kornkurva, passerande mängd, % Bind.
0,074 mm 0,25 mm 1 mm 4 mm 16 mm halt

% % % % % %

medelv. 3,7 8,0 15,9 28,8 52,6 2,5
stand.av. 1,5 2,6 4,3 6,3 6,7 0,5
min. 1,2 _1 P. 8,7 17,9 42,0 1,5
max. 6,7 12,6 24,5 42,4 68,4 3,1
Prov 3 (enbart asfaltmaterial) ingår inte i sammanställningen.

Materialen har bärlagergradering med i de flesta fall måttliga finmaterialhalter. 
Spridningen mellan proven ligger på en förhållandevis normal nivå med tanke på 
att det handlar om material typ bärlagergrus. Flertalet av proven ligger inom VÄG 
94:as gränsvärden för obundet bärlager. Bindemedelshalten uppvisar måttlig 
spridning. Standardavvikelsen är 0,5, en acceptabel nivå. Bindemedelshalten 
ligger på en bra nivå för stabilisering, i medeltal för hela objektet, 2,5 %. Enligt 
uppgift frästes den gamla beläggningen ner i bärlagergruset vid den förra åtgärden 
vilket förklarar de relativt höga bindemedelshaltema.

Kornkurvorna och bindemedelsinnehållet pekar mot att materialet bör gå att 
stabilisera med bituminösa bindemedel.
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Granulathalt

Granulathalten bestämdes på sammanslaget prov (från samtliga provpunkter, 
samma prov som användes till mix design) bestående av oljegrus och 
bärlagermaterial. Granulatkomen är asfaltklumpar av bindemedel och stenmaterial 
(gammal beläggning). Granulathalten har främst betydelse för materialets 
stabilitets- och packningsegenskaper och bör inte vid infräsning av gammal 
beläggning i vägen vara för hög om inte bindemedel inblandas. Djupfräsning utan 
inblandning av nytt bindemedel (infräsning av beläggning i bärlager) har enligt 
flera undersökningar (VTI Notat 28-1995) medfört att vägen i ett tidigt stadium 
erhållit spårbildning och sprickor pga låg bärighet i det frästa lagret.

Granulathalten var ca 48 % i fraktionen 8-16 mm. Lokala variationer kan 
sannolikt förekomma inom vägen. Den höga granulathalten tyder på att 
bärlagergruset redan tidigare innehöll granulat (vilket är fallet enligt uppgift).

Petrografisk bedömning och stenmaterialkvaiitet

Stenmaterialet har av geolog undersökts med avseende på den mineralogiska 
sammansättningen. Undersökningen gjordes på sammanslaget prov, fraktion 8-20 
mm, av olje- och bärlagergrus och på extraherat material. Resultaten framgår av 
tabell 2.

Tabell 2 Petrografisk bedömning av stenmaterialet som ingår i olje- och 
bärlagergruset (sammanslaget prov).

Bergtyp Viktprocent

Metasediment, mörk, finkornig, något skiffrig ca 20
Metasediment, glimmerrikt, skiffrig (fyllit) ca 20
Lerskiffer, mörk, finkorning <5

Granit, gråröd, medelkorning, massformig 10
Granit, ljus, medelkornig, massformig 5-10
Granit, ljus, glimmerrik <5
Kvartsit, ljus finkomig ca 20
Grönsten, mörk, fin- till medelkornig ca 5
Sedimentgnejs, grå, porfyroblastisk ca 15

Halten av starkt sönderfallsbenäget stenmaterial, främst lerskiffer är låg. Enligt 
uppgift kommer stenmaterialet till oljegruset och makadamen som frästes in i det 
ursprungliga bärlagergruset från Norge (sannolikt av bättre kvalitet än ursprungligt 
material).

Kulvarnsvärdet ligger på 14,7, dvs stenmaterialet har förhållandevis bra kvalitet. 
För att provmaterialet skulle erhålla en rimlig flisighet gjordes bestämningen på 
labkrossat material från fraktionen 16-32 mm (enligt Vägverkets förslag för 
provberedning av bärlagergrus).
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Stenmaterialets vattenabsorption (vattensugande förmåga) har bestämts enligt 
brittisk standard BS 812 (föreslagen europastandard). Provet, 1 kg fraktion 11,2- 
16 mm, vattenlagrades i ett dygn varefter vattenupptagningen bestämdes. 
Resultatet, 0,9 %, visar att stenmaterialet i viss mån har vattenabsorberande 
egenskaper.

Proportionering

Proportionering - allmänt

Proportioneringen syftar till att ta fram ett optimalt arbetsrecept genom relativa, 
jämförande provningar på blandningar av vägmaterial, bindemedel och vatten. 
Funktionellt inriktad proportionering betyder att provningarna inriktas mot tester 
av materialets mekaniska egenskaper och dess beständighet på lab.tillverkade 
provkroppar.

Det är förhållandevis komplicerat men möjligt att testa mekaniska egenskaper hos 
kallblandad massa. Det är dock många parametrar kopplade till provprepareringen 
som kan inverka på resultatet och som måste beaktas och styras upp vid 
provningen, exempelvis blandningsförfarande, packningsmetod, lagringstid, val 
av provningsmetod, temperaturer vid konditionering och provning. Valet av 
testmetoder och recept är inriktat mot att materialet skall användas som ett 
bituminöst, kallblandat bärlager. Eftersom provningsmetodiken är förhållandevis 
ny och under utveckling bör resultaten betraktas med viss försiktighet. Flera av de 
metoder som används har dock hittills visat sig stämma väl överens med resultaten 
från vägen.

Proportionering - utförande

Samtliga prov (provpunkter) slogs ihop till ett storprov, vilket låg till grund för 
proportioneringen. För att få så homogen sammansättning som möjligt i provet 
blandades det i en s.k. degblandare (Hobart). Material större än 25 mm siktades 
bort från provet.

Proportioneringen gjordes på blandningar av material från vägen (olje- och 
bärlagergrus), emulsion och vatten. I ett fall inblandades också Portlandcement. 
Emulsionen var av typen BE60M/2200, vilket innebär att den var baserad på 
mjukbitumen. Normalt brukar något hårdare bindemedel användas vid 
stabilisering, viskositet 5000-10000, men den typen av emulsion fanns tyvärr inte 
tillgängligt vid tidpunkten för undersökningen. Bitumenets mjukhet bör dock inte 
ha inverkat på provningarna eftersom det handlar om relativa, inbördes tester av 
olika blandningar, men resultatnivåerna kan påverkas, främst avseende 
styvhetsmodul och stabilitet vilka hamnar på en lägre nivå.
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Följande blandningar testades:

Vägmaterial
vikt-%

Emulsion
vikt-%

Vatten
vikt-%

Cement
vikt-%

100 2,0 3,0 -

100 3,0 3,0 -

100 4,0 3,0 -

100 3,0 3,0 2,0

Vattenkvoten, 3,0 %, motsvarade ungefär vatteninnehållet i erhållna prov från 
vägen. Vägens läge i västra Lapplandsfjällen, delvis på fjället, medför sannolikt att 
vatteninnehållet, speciellt under våren, ligger på en hög nivå. Syftet med 
cementinblandningen är att förbättra materialets hållfasthet och framför allt dess 
beständighet.

Proportioneringen gjordes enligt förfarandet i figur 3. Metodbeskrivningar för 
blandning av massa, tillverkning av provkroppar (statisk packning), 
vattenkänslighet och fry-töbeständighet redovisas i bilaga 3. Vid varje provning 
har två prov testats (dubbelprov).

Blandning Preparering Lagring Mekaniska Beständighet
egenskaper

Hålrumshalt |

Figur 3 Proportioneringsförfarande för val av arbetsrecept.
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Proportionering - resultat

Resultaten i form av medelvärden per blandning redovisas i figurerna 3 - 8. En 
sammanställning över resultaten ges även i bilaga 4. Varje provning omfattar 
dubbelprov.

Figur 3 Hålrumshalt -förprovning. Väg 95, Merkenes - gränsen.

Figur 4 Pressdraghållfasthet - förprovning. Väg 95, Merkenes - gränsen.

VTI NOT AT 9-1996



9

Figur 5 Styvhetsmodul - förprovning. Väg Merkenes - gränsen.

Figur 6 Stabilitet, Marshall - förprovning. Väg 95, Merkenes - gränsen. 
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Figur 7 Vattenkänslighet (vidhäftningstal) - förprovning. Väg 95, Merkenes 
-  gränsen.

Figur 8 Frys-töbeständighet - förprovning. Väg 95, Merkenes - gränsen.
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Kommentarer:

Ett arbetsrecept för asfaltmassa är en kompromiss mellan olika egenskaper, t ex 
beständighet och utmattning (sprickkänslighet) som gynnas av hög halt 
bindemedel medan t ex stabiliteten (risken för deformationer) gynnas av lägre halt 
bindemedel. När det gäller kallblandad asfaltmassa är bra beständighets- 
egenskaper av hög prioritet eftersom beläggningen, i varierande grad, kommer att 
innehålla vatten under sin livstid. Är klimatet, som i detta fall ”tufft”, får 
resistensen mot frys-töväxlingar och vattenmättning särskilt stor betydelse. För att 
klara detta innehåller bitumenemulsionema exempelvis vidhäftningsmedel. Det är 
också viktigt att vid valet av recept ta hänsyn till i vilket lager massan skall 
användas. I detta fall kommer materialet att hamna som bärlager, vilket innebär att 
materialets egenskaper i fråga om stabilitet och lastfördelande förmåga också får 
betydelse för valet av recept.

Hålrumshalten (figur 3) ligger för de olika blandningarna mellan 12 - 15 vol-%, en 
normal nivå vid stabilisering av material med låg halt finmaterial. De mer 
slumpmässiga variationerna mellan blandningarna tyder på att proven inte erhållit 
homogen materialsammansättning, något som verkar ha inverkat på resultaten. 
Normalt minskar hålrummet med ökande mängd bindemedel, vilket inte är fallet 
här. Materialet utgörs också av en blandning av asfaltgranulat och bärlagergrus 
med relativt grov gradering. Den typen av material är vanskliga att dela ned till 
representativa analysprov med följd av att spridningen kan bli stor. Förmodligen 
gör innehållet av fjällbergarter att provet har mer absorptiva egenskaper än 
normalt vid svenska förhållanden.

Pressdraghållfastheten (figur 4) på torrlagrade prov ligger mellan 140 - 240 kPa, 
med högsta värdet för blandningen med 3 % emulsion + 2 % cement. Värdena 
ligger på en förhållandevis låg nivå. Vattenmättade prov uppvisar lägre värden, 
100 - 140 kPa, om inte cement ingår, 290 kPa. Att provet med cement erhållit 
högre värden efter vattenmättningen jämfört med torrlagringen beror på att 
materialet fortsatt härda under försökets gång.

Styvhetsmodulen (figur 5) ligger för torrlagrade prov mellan 900 - 3000 MPa med 
de högsta värdena för blandningarna med 2 % emulsion och 3 % emulsion + 2 % 
cement. Styvhetsmodulen brukar minska med ökad bindemedelsinblandning pga 
bitumenets smörjande inverkan, dock inte i den omfattningen som det är frågan 
om här. Vattenmättade prov erhåller markant lägre styvhetsmoduler om inte 
cement ingår. Skillnaden mellan de olika blandningarna innehållande emulsion är 
liten.

Stabiliteten enligt Marshall vid 25°C (figur 6) minskar något med ökad 
bindemedelsmängd (normalt) och ligger mellan 6 - 7  kN. Vid inblandning av 
cement är den bättre, 10 kN.

De hållfasthetsvärden som redovisats är inte att betrakta som slutvärden utan har 
erhållits efter 7 dygns lagring vid förhöjd temperatur, 40°C. Enligt tidigare 
undersökningar kan sluthållfastheten bli betydligt större (VTI Meddelande 666, 
Jacobson T.). Vatteninnehållet i provkropparna var vid provningstillfället 
försumbart, 0,1 %.
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Materialets känslighet för vatten påverkas markant av mängden tillsatt emulsion 
och av cementinblandningen. Blandningen med 2 % emulsion uppvisar ca 50 % i 
vidhäftningstal medan 3 - 4 % inblandning av emulsion medför vidhäftningstal på 
ca 75 %. Inblandning av 2 % cement i kombination med 3 % emulsion ger ca 100 
% i vidhäftningstal. Vattenmättnadsgradema var för samtliga blandningar ovanligt 
höga, 93 - 100 %, särskilt med tanke på de höga hålrumshaltema, 10 - 15 %. Det 
visar att provningen varit sträng och att materialet har vattenabsorberande 
egenskaper. Vidhäftningstalet är förhållandet i procent mellan draghållfastheten 
hos vattenmättade och torrlagrade prov. Provet vattenmättas i en timme under 
vakuum vid 40 mbars undertryck följt av ett dygns vattenlagring.

Frys-töbeständigheten uppvisar liknande mönster som vid testerna av 
vattenkänsligheten. Resultatet påverkas markant av mängden nytt bindemedel och 
av cementinblandningen. Vidhäftningstalen ligger mellan 30 - 80 %, en lägre nivå 
jämfört med vattenkänsligheten men förhållandet mellan de olika blandningarna är 
oförändrat. Vidhäftningstalet är förhållandet i procent mellan draghållfastheten 
hos vattenmättade prov som utsätts för 10 frys-töcykler och draghållfastheten hos 
torrlagrade prov. En frys-töcykel omfattar en frysperiod om 12 tim vid -23 °C och 
en upptiningsperiod om 12 tim vid + 23 °C.

Slutsatser och rekommendationer

Syftet med stabiliseringsmetoder är i första hand att förbättra, sämre obundna 
material. Det kan vara lager med för mycket finmaterialinnehåll eller stenmaterial 
av sämre mineralogisk beskaffenhet. Vid svåra förhållanden, t ex mycket höga 
finmaterialhalter eller vattenhållande mineraler rekommenderas enligt utländska 
anvisningar kombinationen bituminösa bindemedel (skummad bitumen eller 
emulsion, 2-4 %) och en mindre mängd cement (1-3 %). Materialet får på så sätt 
bättre hållfasthet och beständighet samtidigt som en god flexibilitet bibehålls. 
Krav på bra flexibilitet kan dock vara viktigt för beläggningen på vägar med svag 
undergrund eller ojämna tjällyftningar. Materialet får inte heller bli för styvt så att 
återläkningsförmågan går förlorad, en viktig egenskap för kallblandad och 
mjukgjord asfalt.

Provtagningen på väg 95, delen Merkenes - riksgränsen, visar att materialet har 
lämplig gradering och att bindemedelsinnehållet ligger på en bra nivå för 
stabilisering. Variationerna inom objektet är inte heller alltför stora. 
Stenmaterialet, som delvis utgörs av skiffrar, kan vara vattenkänsligt. Det medför 
att bedömningen av massans vatten- och frys-tökänslighet har fått stor betydelse 
vid valet av recept i samband med stabilisering.

Proportioneringen visar att mängden nytt bindemedel (emulsion) har stor 
betydelse för materialets hållfasthet och framför allt för dess förmåga att klara 
vatten- och klimatpåkänningar. Av de bindemedelsinblandningar som testats, 2,0 - 
4,0 % emulsion, verkar 3,0 % emulsion (ca 2,0% restbitumen) ge materialet 
optimal beständighet samtidigt som hållfastheten hamnar på en rimlig nivå. 
Tillsätts 2,0 % cement ökar materialets hållfasthet och beständighet (relativt) 
markant.
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Hållfasthetsprovningama visar på stor skillnad mellan torr- och vattenlagrade prov 
om inte cement ingår i provet. Provningen på vattenlagrade prov anses som mest 
relevant och verklighetsnära med tanke på att materialet i vägen kommer att 
innehålla förhållandevis mycket vatten, t ex under tjällossningen. Vägens nordliga 
läge i västra Lappland, liksom den höga höjden över havet (delvis på fjället), 
innebär att klimatet är omväxlande och periodvis fuktigt. Risken för plastiska 
deformationer bör vara liten. ÅDT är också måttlig, 300 fordon per dygn, med 
normal andel tung trafik (ca 11 %). En ”rejäl” beläggning med bra stenmaterial (t 
ex MJOG) bör väljas som slitlager, bl a för att skydda stabiliseringen och främst 
underliggande lager för nedträngande vatten.

Hållfasthetsnivåema ligger på en förhållandevis låg nivå jämfört med tidigare 
erfarenheter från bitumenstabiliseringar. En orsak till de låga nivåerna, främst på 
styvhetsmodul och pressdraghållfasthet, är att bindemedlet utgörs av mjukbitumen 
med viskositeten 2200. Mjuka bindemedel ger låga värden på hållfastheten genom 
att de är viskösa med smörjande egenskaper. Tidigare på 80-talet användes 
hårdare bindemedel (emulsioner baserade på t ex B180, B370 och mjukbitumen 
med visk. 8000) vid stabilisering. De relativt låga hållfasthetsvärdena kan också 
tolkas på så sätt att materialet har flexibla egenskaper, vilket är en viktig 
förutsättning vid åtgärder av vägar med låg bärighet. Aterläkningsförmågan hos 
mjukgjord asfalt är dessutom bra. Ett exempel är oljegrus som efter flera år går att 
riva upp och packa om igen till ett nytt slitlager. En annan bidragande orsak till 
låga värden på hållfasthet kan vara rundat stenmaterialet (dålig krossytegrad), 
skiffermaterial och öppen gradering. De sistnämnda faktorerna stämmer in på väg 
95. Att materialet ändå har förhållandevis bra vatten- och frys-töbeständighet visar 
det faktum att samtliga provkroppama var hela efter den stränga provningen, 
något som inte alltid varit fallet vid tidigare undersökningar. Resultaten skall inte 
heller ses som sluthållfasthet på materialets mekaniska egenskaper. 
Emulsionsmassor härdar över längre tid (minst en sommar) och trafikens 
efterpackning kan också bidra till högre hållfastheter.

Cementinblandning i samband med bitumenstabilisering har tidigare testats i 
Sverige. Effekten har dock varit ringa. Det har då handlat om inblandning av en 
mindre giva cement (1 %). Små mängder cement kan vara svåra att fördela och 
blanda in på vägen på ett homogent sätt, ofta krävs specialmaskiner som inte finns 
tillgängliga i Sverige.

Dagens moderna djupfräsar bör ha ökat möjligheterna för effektiv djupfräsning. 
Spridningen av bindemedel kunde tidigare vara dålig och storsten både skadade 
maskinerna och störde inblandningen av bindemedlet genom att fräsdjupet fick 
ändras. På så sätt kunde det vara svårt att uppnå föreskriven lagertjocklek.

Skummad bitumen är ett alternativ till emulsion och har blivit det dominerande 
bindemedlet i Norge där tekniken på vissa håll fått stor användning. Det är främst 
av ekonomiska skäl skummad bitumen vunnit intrång eftersom den normalt är 
billigare än emulsion genom att transportbehovet blir mindre (vatten slipper 
transporteras). Skummad bitumen innehåller endast ringa mängd vatten. 
Skummad bitumen anses lämplig om finmaterialhalten är hög och om 
fuktinnehållet är stort i stenmaterialet. Om skummad bitumen väljs bör behovet av
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vidhäftningsmedel undersökas (emulsioner innehåller aminer). För att klara 
konkurrensen med skummad bitumen har nya typer av emulsioner med högt 
bitumeninnehåll (85 %) börjat testas i Norge.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att djupstabilisering (övre 15 cm) kan 
vara ett realistiskt alternativ för väg 95, delen Merkenes - norska gränsen. Lämplig 
bindemedelsmängd är 3,0 % emulsion eller omräknat i restbitumenhalt 2,0 % 
bitumen. Kombinationen emulsion (3,0 %) och cement (2,0 %) medför enligt 
labprovningama att materialets hållfasthet markant ökar och att beständigheten 
förbättras. Tidigare erfarenheter (bl a från Norge) har visat att bindemedlet bör ha 
en kinematisk viskositet på 5.000-10.000 mm2/s, vilket innebär att emulsionen bör 
baseras på ett något hårdare bitumen än i denna undersökning. För ett bra resultat 
på vägen krävs att cementen blandas in på ett homogent sätt vilket tidigare visat 
sig vara svårt. Det är också viktigt att en ”rejäl” beläggning läggs på det 
stabiliserade lagret, bl a för att skydda underliggande lager för vatteninträngning. 
En annan förutsättning för en lyckad stabiliseringsåtgärd är att vägkroppen är 
väldränerad. Vatten tillförs t ex från smältande snö, speciellt i skärningarna.
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Väg 95, Merkenäs-gränsen. 
Provtagning____________
Prov Sektion Läge Asfalt Grus
nr m lager, cm lager, cm
1 254 700 Hö hj 0-3,5 3,5-15
2 255 700 Våhj 0-3,0 3,0-13
3 256 700 Hö hj 0-4,0 0
4 257 700 Vä hj 0-4,0 4,0-15
5 258 700 Hö hj 0-4,0 4,0-14
6 259 700 - 0,4,0 4,0-14
7 260 700 Hö hj 0-4,0 4,0-14
8 261 700 Vä hj 0-3,0 3,0-13
9 262 700 Hö hj 0-4,5 4,5-15
10 263 700 Vä hj 0-4,5 4,5-15
11 264 700 Hö hj 0-4,5 4,5-14
12 265 700 Vä hj 0-4,0 4,0-15
13 266 900 Hö hj 0-3,5 3,5-14
14 267 700 Vä hj 0-5,0 5,0-15
15 268 700 Hö hj 0-4,0 4,0-15
16 269 700 Vå hj 0-4,0 4,0-15





Kornkurva och bindemedelshalt
Objekt: Merkenes 
VTI-nr: 95-259-01-16

Sikt
Prov mm Grovkorn- Största Bm.halt

nr 0,074 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0 halt (%) sten ( % )
1 5,7 8,8 12,9 17,6 23,5 30,5 38,1 42,7 47,8 56,1 67,6 32 32 2,05
2 9,4 12,9 17,7 22,9 29,3 36,5 44,3 48,6 55,5 63,3 71,3 29 32 1,51
3 0,4 0,5 0,9 1,9 3,9 8,0 15,2 20,2 27,6 38,7 51,1 49 32 5,48
4 1,7 4,4 7,9 12,0 17,1 23,6 32,1 37,5 46,2 57,1 68,5 31 32 2,29
5 5,0 8,1 12,5 17,8 25,0 33,9 44,2 49,6 57,5 65,6 74,5 26 38 2,98
6 6,3 9,3 13,4 18,4 25,7 35,2 45,8 51,2 59,2 69,0 77,0 23 38 2,44
7 5,8 8,5 12,9 18,5 26,1 35,3 45,3 50,8 58,4 66,2 73,3 27 38 2,55
8 3,5 4,6 6,6 9,4 13,9 20,6 29,8 34,9 44,2 56,0 69,3 31 38 2,31
9 3,0 4,1 6,2 9,2 13,4 19,3 27,6 33,1 41,7 52,0 64,6 35 32 3,12
10 3,4 5,0 8,0 12,5 19,6 29,4 41,4 47,9 57,6 68,1 77,1 23 32 2,85
11 4,6 6,9 10,3 14,6 21,0 29,7 40,2 46,5 54,8 64,2 73,1 27 45 2,57
12 3,1 4,4 7,1 10,7 16,4 24,7 34,9 40,8 50,7 60,7 74,2 26 32 3,10
13 6,8 9,4 13,0 17,1 22,6 29,6 38,8 44,5 52,5 61,6 73,5 27 32 2,18
14 4,4 6,6 10,2 14,7 22,3 31,9 41,5 46,8 54,5 66,7 73,2 27 38 2,83
15 6,0 8,5 11,9 15,8 21,4 28,5 36,3 41,4 48,1 55,3 66,9 33 45 2,17
16 7,0 10,4 15,0 21,0 29,5 40,4 51,1 57,1 65,3 73,8 82,4 17 30 1,88

Medel: 4,8 7,0 10,4 14,6 20,7 28,6 37,9 43,4 51,4 60,9 71,1 28,9 35,4 2,64

Datum /  Sign: Okt.-95 K-AT
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Beskrivning av blandningsförfarande

Asfaltgranulat, vatten och bitumenemulsion blandades i degblandare typ Hobart enligt 
följande förfarande:

1. Ca 10 kg torrt granulat (rumstemperatur) neddelades och hälldes i biandaren
2. Vatten inblandades under omröming i ca 30 sek
3. Bindemedlet, 60°C, tillsattes och massan blandades i ytterligare 2 min

Innan asfaltgranulatet behandlades torkades det på plåtar vid rumstemperatur. Grövre klumpar
hade krossats ned (större än 25 mm).

Tillverkning av provkroppar - statisk packning

Provkroppama tillverkades genom statisk packning. Det är en förhållandevis enkel metod att 
arbeta med och packningsarbetet kan lätt varieras. Asfaltgranulatet behöver inte värmas utan 
provprepareringen görs vid rumstemperatur. Provkroppama får lägre hålrum än vid packning 
enligt Marshall, en fördel eftersom provkroppama lättare kan hanteras samt att hålrumshalten 
bättre stämmer överens med fält. Innan den statiska lasten läggs på förpackas provet, för hand, 
med hjälp av en stav (sk Rodding). Syftet är att materialet skall kunna orientera sig.

Provkroppama enligt statisk packning har tillverkats enligt följande:

1. Ca 1100 g massa delades ned och placerades i en Marshallcylinder
2. Massan stöttes för hand 20 ggr i centrum och 20 ggr i kanten med en stav (9,5 mm dia

meter och 40,5 mm lång) så att den omlagrades och förpackades något
3. Provet placerades i pressen och belastades med 5,6 ton (7,0 MPa) vid 

deformationshastigheten 1,3 mm/min. Trycket fick vid maximala belastning ligga kvar i 
60 sek

4. Provet lagrades några timmar i cylindern innan det trycktes ut
5. Provet lagrades i 7 dygn vid 40°C

Förfarandet påminner mycket om Hveem-metoden (dock ej Kneading Compactor) som bl a 
används i USA.
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V attenkänslighet

Ett realistiskt provningsförfarande för kallblandade asfaltmassor bör ta hänsyn till materialets 
känslighet för vatten. Provning av enbart torrlagrade prov skulle ge ett missvisande resultat 
och t ex gynna finkomiga, bindemedelsfattiga eller spröda material med hög kohesion i torrt 
tillstånd.

Vattenkänsligheten provades enligt följande:

A. Förbehandling
1. Provet (statiskt packade, diameter 100 mm) torrlagrades i 7 dygn vid 40°C
2. Provet vägdes
3. Pressdraghållfastheten bestämdes vid 10°C

B. Vattenlagring (vakuummättning)
4. Provet vakuummättades i 1 tim vid 40 mbars undertryck följt av 23 timmars 

vattenlagring vid atmosfäriskt tryck vid rumstemperatur
5. Provet vägdes
6. Pressdraghållfastheten bestämdes vid 10°C

C. Utvärdering
7. Vattenupptagningen (absorption) och vattenmättnadsgraden beräknades
8. Vidhäftningstalet beräknades som förhållandet i pressdraghållfasthet mellan vattenlagrat 

och torrlagrat prov i procent

Frvs-töbeständighet

Beständigheten mot frys-töväxlingar har bestämts enligt ett förfarande som från början 
utvecklades för bitumenstabiliserade bärlager och som på senare år också använts vid 
beständighetstester inom både varm och kallsidan. Försöket går till på följande sätt:

A. Förbehandling
1. Statiskt packade prov torrlagrades 7 dygn i torkskåp vid 40°C
2. Provet vägdes och höjden mättes med skjutmått (4 mätningar)
3. Pressdraghållfastheten resp styvhetsmodulen bestämdes vid 10°C

B. Vakuummättning i vatten
4. Provet placerades i exsickator och täcktes med dest.vatten
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5. Vattenmättning i en timme under vakuum, 40 mbars undertryck
6. Provet lagrades ytterligare 23 timmar i vatten under atmosfäriskt tryck vid 

rumstemperatur
7. Provet vägdes

C. Frvs-töbehandling
8. Provkroppama placerades i fryslådan och täcktes med våt sand (Baskarp nr 6, 

vattenkvot: 20 vikt-%)
9. Fryslådan placerades i klimatskåpet som var inställt på 10 frys-töcykler. En cykel 

omfattade 12 tim vid + 23 °C och 12 tim vid -23 °C
10. Efter avslutad frys-töväxling vägdes provet och höjden mättes
11. Pressdraghållfastheten och styvhetsmodulen bestämdes vid 10°C

D. Utvärdering
11. Vattenupptagningen (absorptionen) och eventuell svällning beräknades efter frys- 

töbehandlingen
12. Beständigheten beräknades som förhållandet i hållfasthet mellan frys-töbehandlat och 

torrlagrat prov i procent
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Recept 1 - 4 :
1) Vatten 3% Emulsion 2%
2) ( - " - ) 3%
3) ( - " - ) 4%
4) ( - " - ) 3% Cement 2%

Emulsion: BE 60M/2200 
Cement: Portlandcement

Väg 95, Merkenes - Riksgränsen 
Mix design, stabilisering

1 2  3 4
Hålrumshalt (%) 12,4 14,6 13,2 15,0

Styvhetsmodul (MPa)
ton-
våt

2322 933 1226 2983
321 289 311 2602

Draghållfasthet (kPa)
torr /brottdeformation 
våt /brottdeformation 
frys/tö /brottdeformation

Marshallstabilitet (kN) 
Flytvärde (mm)

Vattenmättnadsgrad (%)

Vidhäftningstal (%)

Vattenkvot (%)

213/1,2 144/1,9 178/1,5 240/ 1,2
104/1,3 109/1,8 136 / 2,0 286/1,2
67/1,4 87/1,9 108/2,1 197/1,6

7,1 6,9 5,8 10,3
2,6 3 2,9 2,7

>100 96 93 93

49 76 76 100

0,1 0,1 0,1 0,1
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