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Förord

Omfattande, oväntade beläggningsskador uppstod på väg E4 vid Gränna under
senvintern 1996. En begränsad undersökning av beläggningen har gjorts på upp-
drag av Vägverket, dåvarande Region Sydost, dock främst av konditionen hos
HABS-slitlagret (T. Jacobson, VTI Notat 40-1996).

Eftersom vägskadorna är ovanliga och av allt att döma, i varje fall delvis beror
på materialet som använts i obunden bergöverbyggnad, har denna kompletterande
utredning ansetts nödvändig. Erfarenheter av bergmaterial av denna, för Sverige
ganska ovanliga typ införskaffades av SVI/VTI i samband med bergundersök-
ningar och skadeutredningar i slutet på 60- och början av 70-talet. Det är viktigt
att gamla erfarenheter inte går förlorade. Materialkunskap är även nödvändig för
att riktiga underhållsåtgärder ska kunna sättas in.

Dessutom studerades i samband med tidigare utredningar en del utländska
testmetoder som numera aktualiserats som förslag till europastandarder. När stan-
darderna börjar gälla, måste de nya testerna användas också i svenska myndighets-
föreskrifter. Kunskap om funktionen vid Vägförhållanden ger dessutom underlag
för bedömning av relevansen hos provningsmetoderna.

Undersökningen har gjorts för FoU-medel från Vägverket, Huvudkontoret,

inom projekt som behandlar stenmaterial till och beständighet hos asfaltmassa.
Vägverkets kontaktman Svante Johansson har bidragit med värdefulla synpunkter.
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Sammanfattning
Undersökningen har initierats av en oväntad, snabb nedbrytning av asfaltbelägg-

ningen längs en drygt 2 mil lång sträcka av E4 vid Gränna under senvintern 1996.
Skadorna bestod i krackeleringar, avgränsade till fräslådan för norrgående körfält
(Kl) för långsamgående trafik. Typisk stripping och t o m avtvättning av bitu-
men från stenar kunde observeras. Fräslådan är utförd hösten 1992 för att åtgärda
återkommande problem med plastisk deformation av asfaltbeläggningen.

En preliminär undersökning av konditionen hos borrkärnor, främst av HABS-
beläggning, har redovisats av T. Jacobson (VTI Notat 40-1996). Vid besiktning i
mars 1996 tydde dock skadorna på att en vattenmättning av obundet material
(gammal typ av BBÖ med tätningslager av bärlagergrus) under beläggningen san-

nolikt varit medvållande till den mycket snabba nedbrytningen. En kompletterande
utredning ansågs därför nödvändig och presenteras i föreliggande Notat.

Eftersom SVI/VTI har vissa tidigare erfarenheter, såväl av berggrunden inom
området (Vätternförkastningen) som av BBÖ-konstruktioner, har en inventering
gjorts av undersökningar, gjorda i slutet av 60-talet och början av 70-talet. För-
utom laboratorieprovningar utfördes på den tiden skadeutredningar, bl.a. av väg
49, belägen i samma typ av förskiffrat berg. Denna mindre väg följer dock Vät-
terns västra strand. En likartad BBÖ har använts i konstruktionen.

Laboratorieförsök, bl.a. av SEB-bärighet och permeabilitet, visade att finmate-

rialhaltigt tätningslager av sortering 0-25 mm var mycket vattenkänsligt, något

som är ovanligt vid svenska förhållanden. Dessutom har detta osvenska berg,
med dålig beständighet, undersökts genom några tester som numera blivit hög-
aktuella som förslag till europastandarder. Man får således en uppfattning om rele-

vansen hos dessa nya tester. Brister föreligger nämligen i avseende med relationen
till vägförhållanden.

Det visar sig från tidigare utredningar att några tester, numera föreslagna som
europastandarder, nämligen sandekvivalent och metylenblåabsorption samt vitt-
ring enligt MgSO4-test, som vanligen inte är meningsfulla vid svenska förhållan-

den, ger tydliga indikationer om dåliga egenskaper hos detta speciella bergmate-
rial. Los Angelestest (likväl som sprödhetstal) påvisar däremot inte den dåliga

materialkvaliteten.

Prov, tagna i borrhål i början av juni 1996, visar på dåliga finmaterialegenska-
per enligt både sandekvivalent- och blåvärdesprovning, lerhalten enligt VÄG 94
ger däremot inte så tydligt utslag för denna typ av bergmaterial. Kulkvarnsvärdet
kan variera, beroende på halten förskiffrat material, men kan vara vilseledande
gott eftersom det sämsta bergmaterialet anrikats i stenmjölet vid krossningen. Ut-
siktad analysfraktion representerar då inte det obundna materialet när det gäller
funktionen i väg.
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Vid provning av borrkärnor av asfaltbeläggning, erhölls extremt dåliga värden
för vidhäftningstal med prov av AGF25-lager, tagna från hjulspår, men värdet var

dåligt även för prov tagna mellan hjulspår. HABSlö-slitlager hade dessutom

ganska dåligt vidhäftningstal. Provning av gammalt AG-material i botten av
fräslådan kunde inte göras eftersom materialet sönderföll vid provborrningen.

Bitumen återvanns från prov av de olika lagren varvid det framförallt framkom
att bindemedlet i det gamla AG-lagret var extremt åldrat. Provningarna av deolika
lagren i asfaltbeläggningen har dock gjorts på ett alltför begränsat antal borrkär-

nor.

Beläggningsskador på väg E4 vid Linköping, som uppstått i början av 80-talet
och som undersökts av VTI, har tagits med som jämförelse även om obundet ma-
terial i dessa fall allt att döma inte varit medvållande till stripping på samma

sätt.

En hypotes framförs för att förklara skadorna vid Gränna, men också för att ge
underlag till lämpliga underhållsåtgärder. Skadorna beror tydligen på en samman-
fallande kombination av ogynnsamma omständigheter. Fräslådan har bestått av en
stabil, men samtidigt ganska vattengenomsläpplig asfaltbeläggning. Skadorna
började först dessutom i lastbyteszoner för HABS där hålrummet är högst.

Smältvatten från plogade snövallar har tydligen infiltrerat och vattenmättat så-

väl beläggning som underliggande obundet tätningslager. Konstruktionen har
börjat svikta under trafikbelastningen. Dräneringen av överbyggnaden har inte
kunnat fungera under rådande omständigheter och porvattentryck har uppkommit

under trafikbelastningen i de vattenmättade lagren. Skadorna, som är av typisk ut-

mattningstyp, har sedan kommit snabbt i beläggningen.

Strippingskador kan ha många olika orsaker och i tveksamma fall bör vid-
häftningsbefrämjande åtgärder vidtagas. Denna speciella typ av skador hade med
all sannolikhet inte uppstått om materialet i obundet lager under beläggningen haft

ringa vattenkänslighet. I nuvarande VÄG 94 tillåts inte den typen av bergöver-
byggnad med obundet tätningslager. Det är därför inte motiverat att döma ut
fräslådor som åtgärdstyp, men god kunskap måste finnas om äldre överbyggnads-
konstruktioner och inte minst av deobundna lagrens beskaffenhet, för att välja rätt
typ av åtgärd. Man måste se till att en tämligen permeabel, ny asfaltmassa inte blir

instängd i en tätare, äldre asfaltbeläggning.

Preliminärt förslag ges till reparationsåtgärder, men kompletterande undersök-
ningar behövs. Obundet lager kan vid behov åtgärdas, t ex genom en ytlig infräs-
ning av ett hydrauliskt bindemedel för att ta bort vattenkänsligheten under be-
läggningen. Det är viktigt att en vattentät beläggning utförs om det obundna mate-
rialet inte åtgärdas. Specialbeläggningar finns numera utvecklade som är såväl

stenrika ((1 v 5 med god slitstyrka och yttextur) som vattentäta.
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1 Bakgrund/Syfte
Krackeleringsskador har börjat uppträda senvintern 1996 på norrgående högerfil

av motorväg E4 (från Grännabacken till dess norra slut). Skadorna koncentreras

mycket tydligt till en fräslåda (enligt figur 1), utförd hösten 1992 för att åtgärda de
återkommande problemen med spårbildning beroende på plastisk deformation (jfr

Lindroth 1995).

Enligt Lindroth bestod beläggningen ursprungligen (utförd år 1972) av 50 mm
AG + 28 mm MABl2t, som 1975 fläckvis justerades med MAB8t före 32 mm

HAB 16. På bergöverbyggnad räckte det enligt dåvarande anvisningar med ett tunt
asfaltlager i jämförelse med vad som var fallet vid grusöverbyggnad. Under 80-

talet utfördes sedan olika underhållsåtgärder (justering, ytbehandlingar och remix-

ing).

Fräslådan är gjord i två steg, först en smalare för det undre, ca 5 cm tjocka, 110

HAGF25-lagret och sedan en bredare för, det ca 4 cm tjocka, slitlagret som består
av 90 HABSlö. Det gamla, ca 5 cm tjocka AG-lagret från 1972 har fått ligga
kvar. I sammanhanget kan också nämnas att de södra och norra delarna av den
skadade beläggningen år 1992 utförts av olika arbetsorganisationer inom NCC och
att stenmaterialet kommer från olika täkter (med undantag för kvartsiten från

Dalsland i HABS).

Skadorna omfattar enligt uppgift en sträcka på ca 23 km. Asfaltbeläggningen

har tidigare legat intakt under tre vintrar. Motsvarande fräslåda gjordes dessutom i
södergående fil (Kl) ett år senare, men hade inga skador vid besiktningstillfället

960307. Besiktningen gjordes av VTI tillsammans med representanter från Väg-
verket och NCC.

Man kunde vid besiktningen observera typiska strippingskador , t.ex. bitumen
som tvättats bort från stenar och pressats upp i krackeleringssprickor av trafikbe-

lastningen (foto 1-2). En sådan avtvättning av bitumen kan tyda på att bitumenet
delvis emulsifierat när vatten trängt in (jfr Haas och Ponniah 1984). Egentligen rör
det sig då om en s k inverterad emulsion, d v s vattendroppar i bitumenfas. Lång-
samfilen och speciellt dess högra hjulspår, var skadade. Några av de mest skadade
partierna hade redan lappats med förseglingar, men krackeleringssprickorna hade
ibland kommit upp igenom dessa. Uppumpningen av bitumen var särskilt väl syn-
lig i skadad försegling eftersom dubbarna ännu inte hunnit nöta bort ytlagret. Mar-
kerad spårbildning hade inte uppkommit utan det var främst fråga om skador av
utmattningstyp som tydligen beror på stripping och därmed försvagning av as-
faltmassan. Denna typ av vägskada är inte så störande för trafikanter som spår-
bildning, i varje fall inte innan potthål hunnit utbildas. Någon gång kunde man
dock observera tendenser till vissa sättningar i hjulspår, något som tyder på att
materialet under asfaltbeläggningen är instabilt.

En skada, som vid besiktningstillfället verkade mindre markant men samtidigt

är av stor vikt, utgör den längsgående spricka som förmodligen återspeglar trapp-
steget enligt figur 1. Den krackelerade beläggningen påträffas alltid innanför
denna spricka. Detta syns särskilt tydligt av foton 1b och 2b. Trappsteget utgör
tydligen från bärighetssynpunkt en inhomogenitet i konstruktionen. Däremot finns
det ingen spricka i fogen mellan Kl och K2, dvs. mellan gammalt och nytt slit-
lager. Kvaliteter hos både ny ochgammal, underliggande massa måste dock veri-
fieras genom ytterligare undersökningar av borrkärnor (jfr. kap. 4).

Det förefaller troligt att ett vattenkänsligt, obundet material under beläggningen
medverkat till skadorna. Liknande skador var inte ovanliga vid tidigare bergöver-
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byggnader, men då har skadorna i regel kommit redan kort tid efter byggandet (jfr
Höbeda och Bünsow 1972).

SVI/VTI har dessutom viss tidigare erfarenhet av egenskaperna hos berget som
använts inom aktuellt vägföretag (förutom i asfaltbeläggningen). Berggrunden är
påverkad av förkastningsrörelser, förskiffrad och i varje fall delvis av dålig bestän-
dighet (jfr. kap. 2).

Nya metoder, använda utomlands där de geologiska förutsättningarna är sämre
än i Sverige, testades också i samband med de tidigare undersökningarna. Dessa

tester har numera blivit aktuella som förslag till europastandarder (jfr Höbeda

l995a) i samband med pågående arbete inom CEN TC 154 och 227. Förutom dis-
kussionerna i texten (kap. 2 och 3) ges även några sammanfattande kommentarer i

bilaga 3. Man får i detta sammanhang en möjlighet att jämföra testresultaten med
funktionen i vägen.

Som komplement ges dessutom en kort redovisning av tidigare, delvis opubli-
cerade VTI-erfarenheter av vattenbetingade beläggningsskador från början av 80-

talet som uppstod på E4, företaget Rappestad-Tift nära Linköping (bilaga 4).
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2 Sammanställning av undersökningar från äldre
SVI och VTI publikationer

Statens Väginstitut (SVI) började med mer systematiska undersökningar av egen-
skaper hos och testmetoder för stenmaterial i mitten på 60-talet. Verksamheten
hade i stort sett avstannat efter 30- och 40-talen, då bl.a. tester som flisighets-
och sprödhetstal utvecklades. Det var mestadels fråga om rent laboratoriearbete,

men några bergbesiktningar utfördes även i projekteringsstadiet av blivande
bergskärningar på uppdrag av dåvarande vägförvaltningar, bl.a. inom aktuellt väg-
företag. Avsikten var nämligen att krossa berget i väglinjen till bergöverbyggnad.
Tyvärr finns inte utlåtandena, varken från SVI- eller VTI-tiden i Stockholm beva-
rade, men vissa erfarenheter har redovisats av Höbeda (1969) samt Höbeda och

Bünsow (1972). Det stod nämligen tidigt klart att den aktuella vägen gick i berg,
som ofta var föga representativt för svenska förhållanden och vissa utländska
specialprovningar, utvecklade vid sämre geologiska förhållanden, behövde därför

tillgripas.

Prov av bergmaterial, taget från vägskärning eller färdig väg, men också av lik-
artat berg på andra sidan av Vättern (från väg 49 som även fått skador), har dess-
utom använts vid undersökningar, beskrivna i några publikationer (bl.a. Höbeda

och Bünsow 1972).

Väg E4, jfr. i figur 2a, går i den östra delen av Vätternförkastningen med väx-
lande, starkt stört och förskiffrat berg. Den ganska gamla geologiska berggrunds-
kartan (SGU AA 193) ger inga direkta indikationer om förekomst av dåliga berg-
arter, men påtalar förkastningszonen. Norra delen av motorvägen (mot Ödeshög)

byggdes av Vägverket, den södra delen (mot Huskvarna) av dåvarande Skånska
Cementgjuteriet. I samband med bergbesiktning, utförd på uppdragav dåvarande

vägförvaltningen i F-län, gjordes även en tolkning av svagheter (lineationer och

sänkor, indikerande av förkastningsrörelser påverkat berg) från flygbilder (figur

2b).

Jämförs figurerna 2a och 2b, framgår det tydligt att vägskadorna finns inom ett
område med starkt stört berg (något som även syns väl från befintliga bergskär-
ningar). Ursprungsbergarten utgörs av granit med en del diabasgångar, den största

strax ovanför Gränna. Det förskiffrade, mer eller mindre omvandlade berget, kan
dock ofta betecknas som mylonit (en av mekaniska påkänningar nermald, men
hopläkt bergart, som har helt andra egenskaper än ursprungsbergarterna. Mikro-
skopiska bilder av tunnslip från sådant omvandlat berg har getts av Höbeda 1969,
1990 resp. 1995b). Det förskiffrade berget har dålig stabilitet i bergskärningar och

kan vara starkt vattenförande, jfr. foto 3a och b.

Nämnas måste att mylonit även kan ha goda mekaniska egenskaper beroende
på den finkorniga mineralutbildningen och vissa bergtäkter har tom. lokaliserats
till sådant berg. Bergkvaliteten kan dock växla starkt och beständighetsproblem
kan ibland föreligga, beroende på att omvandlingar skett av primära till sekundära
mineral som kan ge upphov till dålig beständighet och vattenkänslighet (jfr.

Höbeda 1995b).

Vid den inledande provtagningen sprängdes berg ut från blottade hällar (prov-
tagningsdjup ca 0.5 m). Senare erhölls även bergprov, utsprängda från större djup
(ca 2.5 m) från samma lokaler, eftersom de tidigare proven visat vittringstecken.

Några kärnborrningar gjordes inte, men hade varit nödvändiga för god kännedom
av variationerna i berggrunden. Blottade hällar avslöjar i regel det bästa berget,
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speciellt om berggrunden är inhomogen. Dåligt berg har eroderats ned till jord-
täckta sänkor (markerade i figur 2b).

De enda provningar för stenkvalitet, som förekom på den tiden, var flisighets-
och sprödhetstal (som kombinerades i ett diagram för s k styrkegrad). SVI hade
ungefärligen samtidigt inköpt en Los Angelesapparat enligt ASTM C131, numera
föreslagen som Europastandard för hållfasthetsprovning. Man fick vid en jämfö-
relse av sprödhets- och Los Angelestal fram tendens till två separata samband,
dels ett för ytligt, dels ett annat för djupare ned utsprängta berg. Detta beror med
all sannolikhet på att sprödhetstalet påverkats mest av det vittringsangripna yt-

berget (figur 3). En finare analysfraktion, 8.0-1l.3 mm användes än vid Los

Angelesprovningens 95-19 mm (ASTM-standard). Bergkvaliteten är varierande
enligt provningarna, men värdena är genomgående ganska låga (dvs. goda) för de
prov som är tagna på det större djupet. Mycket goda värden har erhållits med dia-
bas. Provningsmetoderna säger dock inget om materialens beständighet och funk-
tioni väg (jfr. bilaga 3).

SVI var inte involverad i besiktningar vid byggandet av motorvägen. Veterligen
utförde man en bergöverbyggnad av den typ som var vanlig på den tiden, näm-
ligen först ett lager av sortering 75-200 mm i botten, följt av sortering 25-75 mm

för kilverkan och sedan tätning med 0-25 mm sortering (bärlagergrus) för att få ett
jämnt underlag för asfaltbundet AG-lager. Detta tätningslager kunde få ganska
varierande tjocklek. Ofta lade man på ganska tjockt för att få fram ett bra underlag
för asfaltläggare.

Det obundna tätningslagret, som kunde få varierande tjocklek, vållade en hel
del problem (t.ex. krackelering av asfaltbeläggningen strax efter trafikpåsläpp) vid
olika vägföretag, även i sådana fall när bergkvaliteten var bättre än i föreliggande
fall (Höbeda och Bünsow 1972). Detta skedde t.ex. ofta när beläggningen utfördes

vid dåliga väderleksförhållanden så att vattenmättning av tätningslagret kunnat
ske. Undersökningarna fokuserades därför ganska mycket på vattenkänsligheten

hos obundna material (jfr Höbeda 1978b, 1985).

Vid framställningen av sorteringarna för bergöverbyggnaden anrikas det sämre
bergmaterialet i den finaste sorteringen. Detta påvisades också genom krossnings-

försök på laboratorium (Höbeda 1969). Vid senare vägbyggen, då dåligt berg på-
träffades, t.ex. södra delen av väg E4, Arlanda-Uppsala, utfördes således bortskilj-
ning av det finaste bergmaterialet, där det sämsta berget ansamlats efter utspräng-
ning och förkross. På så sätt utgjordes tätningslagret efter krossning och siktning
av ett starkare bergmaterial.

Nämnas kan även att Vägverket senare skaffade sig kärnborrningsutrustning,
som användes flitigt på 70-talet för att studera bergkvalitet i vägskärningar.

Detta välgraderade tätningslager av sortering 0-25 mm ersattes så småningom
med ett öppnare makadamlager, som i ett senare skede utfördes med bitumenin-
dränkning (numera obligatorisk enligt VÄG 94), jfr. också Höbeda (1987). Bär-
lagergrus som tätningslager förekom dock fortfarande in på 80-talet (jfr. kap. 4).

Delar av den nybyggda motorvägen (E4 mot Huskvarna) krackelerade viss tid
efter trafikpåsläpp. I SVI Specialrapport 84 omnämns också äldre krackelerings-
skador från år 1969 på E4 mot Huskvarna. Denna del bör dock ha byggts av dåva-
rande Skånska Cementgjuteriet. Samtidigt erhölls även resultat från siktningsana-
lyser, utförda av vägförvaltningen på prov från skadade partier. Det framgår att
finmaterialhalten (<0,075 mm) i det obundna tätningslagret, strax under belägg-

ningen, i genomsnitt var ca 20 vikt-% och ca 10 % längre ned (figur 4). Förmod-
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ligen var orsaken, såsom fallet vid Vägskador på en del andra vägföretag, främst

nedbrytning av tätningslagret av byggnadstrafik. Försök på provbana med olika

bärlagergrus avslöjade att byggnadstrafik utövar en stark nedbrytning med finma-

terialbildning av ett ganska ytligt lager, som kan bli vattenkänsligt (Höbeda 1977).

SVI erhöll en låda av sortering 0-25 mm, använt som tätningslager, från Väg-
verket för undersökning på laboratorium. För att bedöma nedbrytningsbenägen-
heten utfördes packningsförsök (tung instampning) av insänt prov. Det framgår av

figur 5 att nedbrytningen är stor vid instampning och finmaterialhalten är unge-
färligen lika hög som enligt provtagningarna (figur 4) från krackelerade partier.

En bedömning av bärighetsegenskaper hos materialprov, taget vid en krosszon i
bergskärning, utfördes även genom SEB-försök (ett plattbelastningsförsök i labo-
ratorieskala, beskrivet av Engman 1973). Provningen utfördes dock på 0-16 mm
material eftersom belastningsstämpeln har en diameter på endast 50 mm. SEB-
bärigheten var 21 MPa vid optimal vattenkvot, medan den vid vattenmättning (ca
10 % vattenkvot) var så låg som 0.5 MPa. Förmodligen erhölls skjuvbrott i det
leriga materialet. Provningen gjordes av den dåvarande Bärighetsavdelningen vid
SVI. Provet representerar dock främst den mest ogynnsamma bergkvalitet som går
att påträffa inom vägföretaget.

Några ytterligare testmetoder, använda utomlands, studerades också. Bestän-
dighet hos utsiktad analysfraktion undersöktes således enligt MgSO4-test, ASTM
C88 (dvs. vätning och torkning i den mättade saltlösningen), dock i något modifie-
rad form. Metoden är numera föreslagen som europastandard för vittringsprov-

ning. Det visade sig att stenmaterialet sönderföll starkt, jfr. figur 6. (Enligt euro-
paförslaget testar man fraktion 10-14 mm, i stället för 8.0-11.3 mm, såsom vid
SVI-försöket. Resultaten torde dock bli ganska likartade. Figuren visar även för-
sök med analysfraktion 2-4 mm). Materialet klassas som dåligt enligt utländska
kriterier eftersom ca 45 vikt-% passerar 8.0 mm maskvidd efter vittringsprovning.

En för Sverige ny test för finmaterialkvalitet , sandekvivalent enligt ASTM
D2419, provades dessutom och gav dåliga resultat (ju lägre värde desto sämre,
lerigt finmaterial, jfr Höbeda och Viman 1981). Testen utfördes på prov 0-48
mm. Sandekvivalenttestet är numera också föreslaget som europastandard. Plasti-
citetsindex bestämdes dessutom (på prov <0.4 mm enligt ASTM D4318) eftersom
metoden används på sina håll utomlands för karakterisering av finmaterial. Sand-
ekvivalentvärde 40 och plasticitetsindex 6 redovisas, dvs. värden som utomlands

anses indikera ett dåligt material (jfr. figur 7, värdena stämmer dock inte helt med
det amerikanska sambandet). En jämförelse med numera föreslagen europastan-

dard ges i kap. 3.

Man kan notera att även plasticitetsindex föreslagits som Europastandard av
CEN TC 227, förmodligen dock endast för vissa typer av hydrauliska stabilise-
ringar (främst kalkstabiliserat material).

Finmaterial från krosszon i bergskärning studerades även närmare, bl.a. genom
röntgendiffraktion, utförd av SGU. Det visade sig bl.a. att det bland de sekundära
mineralen förekom svällande klorit, s.k. corrensit, något som är mycket ovanligt

för Sverige.

Berget inom vägföretaget är dock av mycket varierande beskaffenhet och
gjorda provningar indikerar endast hur dåligt bergmaterialet lokalt kan vara och
får inte tas som representativa för berggrunden inom hela vägföretaget. I samman-

hanget kan också nämnas att Thorén och Jacobson (1979) påvisat krackelerings-
skador i sådana bergskärningar där krosszoner med leromvandlat berg påträffades.
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Analyser av finmaterialhalt, lerhalt, sandekvivalent och hygroskopicitetstest utför-
des på tagna prov. Resultaten är alltid sämre för prov från krackelerade än oska-
dade vägpartier i bergskärningarna. I detta fall är det fråga om det utsprängda

bergmaterialet in situ som har dåliga egenskaper.

Några av de nya metoderna kom att provas när krackeleringsskador uppstod på
den nybyggda vägen 49, delen Granvik-Svanvik, dock belägen väster om Vättern
(Höbeda och Bünsow 1972). Av förkastningsrörelser stört berg påträffas, såsom är
fallet öster om Vättern, men i lägre skärningar än vid E4. Samma typ av bergöver-
byggnad som tidigare användes. Provning av bergprov, gjord tidigare av Vägver-
ket, hade gett goda värden (styrkegrad 1) och inga indikationer på dåligt berg.
Krackeleringsskador uppkom dock snart efter trafikpåsläpp på denna ganska låg-
trafikerade väg. Enligt vid VTI sparade provningsprotokoll bestod beläggningen
av 65-10 cm AG. För siktningskurvor, erhållna av vägförvaltningen från skadade
partier, är finmaterialhalten hög under beläggningen (i medeltal ca 15 %), jfr.

sammanställning i figur 8. Orsaken till skadorna var att vattenmättning skett av
det obundna materialet, förmodligen redan innan asfaltbeläggningen påförts.

Vid besiktning av vägföretaget togs ett prov av 0-25 mm sorteringen, som ännu
fanns kvar i upplag. Vid provgrävning hade ett ytligt lager (till några cm djup) fått
en rödaktigare färgton beroende på en vittring, förorsakad av atmosfärilier. Los
Angelesvärdet hos prov, nedkrossat av sortering 25-75 mm, var 22, ett för svensk
berggrund ganska normalt värde. Vittringsförsök (såsom tidigare utfört enligt
sulfatmetoden ) på analysfraktion 8.0-11.3 mm gav 18 vikt-% passerande

8.0 mm maskvidd, dvs. ett påtagligt sönderfall.

SEB-bärigheten undersöktes efter tung instampning vid olika vattenhalt. Det
visade sig att materialet var starkt vattenkänsligt, även om modulvärdet kunde
vara ovanligt högt vid låg vattenkvot (bättre uttryckt som vattenmättnadsgrad så-

som i figur 9). Den höga bärigheten vid låg vattenmättnadsgrad, som beror på den
kohesion som lerinnehållet ger, går snabbt förlorad med ökande vatteninnehåll. I
figuren har några andra material, som visar samma bärighetsförlopp, tagits med

som jämförelse (samtliga har för övrigt dåliga sandekvivalentvärden, jfr. nedan).
Dessa material härstammar från diverse skadeutredningar, men också några från
provsträckor som utförts med marginella bärlagermaterial. Vid bergkross behöver
kornomlagringar, som leder till stark permanent deformation, inte ske såsom fallet

vid naturgrus, utan det är främst fråga om bärighetssvikt p g a nedsatt styvhet efter
vattenmättning.

Ett mer typiskt bärlagergrus (bergkrossfrån Dalby) har enligt SEB-prov-

ningen ett bärighetsförlopp enligt figur 10. När en kritisk vattenmättnadsgrad på
ca 85 % uppnåtts, går bärigheten förlorad även för bra bergkvalitet, såvida fin-
materialhalten är tillräckligt hög (jfr. Höbeda 1978b). Påpekas bör dock att styv-

hetsmodulvärden alltid är beroende av provningsmetoden och SEB-värden (här

utförda på prov 0-16 mm) därför inte kan jämföras med styvhetsmoduler, erhållna

vid andra typer av provningar, t.ex. treaxialförsök där spänningsförhållandena är

helt annorlunda. Treaxialförsök är mindre väl lämpade för provning av vattenkän-
lighet hos obundna material. I sammanhanget är förloppet hos styvheten som

funktion av vattenkvot viktigare än talvärden.

Sandekvivalentprovning har också utförts på prov, tagna vid skadeutredning,
och dåliga värden har erhållits. Tabell 1 (se bilaga 2) visar resultat även med en
del andra stenmaterial, ibland utvalda på grund av konstaterad dålig lämplighet
vid användning i väg. Sandekvivalentvärdet beror dock både på finmaterialhalten
och dess beskaffenhet, något som framgår av en sammanställning av prov, tagna
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av VTI i samband med den tidigare skadeutredningen. För detta speciella material
föreligger det tydliga samband mellan sandekvivalentvärde och finmaterialhalter

<0.075 mm, <0.02 mm (den senare använd i en del länder vid bedömning av Ca-

sagrande's tjälfarlighetsindex) och i viss mån även med lerhalt, dvs. material

<0.002 mm (jfr. figur 11). Dessutom visade det sig att sandekvivalentvärdet för-
sämrades något genom instampning enligt modifierad Proctor (jfr. tabell 1).

För ett annat bergmaterial (glimmerrik gnejs) finns det dock inget som helst
samband mellan finmaterialhalter och sandekvivalent (ñgur 12). Detta bergma-
terial innehåller tydligen praktiskt taget inga lermineral från början, men sand-
ekvivalentvärdena från vägprov är låga, indikerande dålig finmaterialkvalitet .
Glimmerfjäll har dessutom en fjädrande förmåga samt ovittrade, glimmerrika

bergmaterial ger därför låga modulvärden, men samtidigt ingen utpräglad vatten-
känslighet enligt SEB-mätningarna (Höbeda och Bünsow 1972).

Problemen med vissa bärlagermaterial föranledde att en ny test för svagmaterial
utvecklades i början på 70-talet, nämligen våtnötning i vändskak (Höbeda 1972).
Enkla, befintliga utrustningar, t.ex. en vändskak, egentligen framtagen för hydro-
meteranalys av jordarter, användes. Analysfraktionen var 2-16 mm och förutom
finmaterialbildningen så mättes även dess kvalitet genom en modifierad sand-
ekvivalentbestämning (flockningsförsök med nednötningsprodukt <0.075 mm).
Själva nötningen sker under 20 minuter utan några stålkulor. Metoden ger inte
utslag t.ex. för kalksten av god kvalitet, men är mycket väl lämpad att påvisa före-
komst av sådana stenmaterial som har dålig beständighet i vägen (föreslagen Eu-
ropastandard, Micro-Deval är inte lika känslig eftersom stålkulorna nöter alltför
mycket även på mjuka, men samtidigt beständiga stenmaterial. Samma sak gäller
för svenskt kulkvarnsförsök enligt FAS 259-95).

Nedbrytningen vid vändskakförsöket sker i princip genom att de sekundära
omvandlingsprodukterna (lermineral m.m.) tvättas ut vid den ganska milda våt-

nötningen som sker sten mot sten. Vid förekomst av lermineral i stenmaterialet
erhålls hög flockning, uttryckt som flockhöjd i provcylindem (vid sandekviva-
lentförsök anger däremot ett lågt värde dåligt material eftersom man här ger rela-
tionen mellan sedimenterat och flockulerat material).

Figur 13 visar resultat, bl.a. med stenmaterial, taget från upplag vid Granvik

(benämnd diabas, men egentligen en blandning med granit), som fått ganska högt
sönderfall, dock inte lika stort som några extrema, vittrande svagmaterial. Det
finns för övrigt (Höbeda 1972), en viss korrelation mellan resultaten av våtnötning
i vändskak och det mera tidsödande MgSO4-vittringstestet. Båda metoderna rea-
gerar tydligen för samma typer av stenmaterial med dålig beständighet, trots de
helt olika principerna. Även våtnötningsförsök, som utförs med hjälp av stålkulor
(såväl Micro-Deval som nordisk kulkvarn), bör visa samband med vittringsförsö-

ket.

Nämnas kan att ett annat våtnötningsförsök, utfört på prov 0-16 mm i en plane-
tomrörare (en vanlig laboratorieblandare), utvecklades senare för testning av svag-
material. Resultaten, i synnerhet finmaterialbildningen vid detta försök, stod i god
relation till nedbrytningen avbyggnadstrafik på provbana inom ytlagret (Höbeda
1977). Proctorinstampning gav däremot alltför liten finmaterialbildning i jämfö-
relse med nedslitningen av byggnadstrafiken på bärlagergrusets ytlager. Planet-

omröraren höll dock inte måttet rent mekaniskt eftersom påfrestningarna på omrö-
raren blev för stora vid rutinmässig provning.
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3 Tillstånd hos beläggningen i maj 1996. Testning
av AG-borrkärnor och obundet material

En intressant iakttagelse är att hela den skadade beläggningen var i bättre skick re-
dan efter någon vecka efter den första besiktningen (foto 1-5), gjord i början av
mars 1996. Vägen hade visserligen en ojämn yttextur, beroende på både bruks-
förlust och stensläpp (jfr figur 18). Bruksförlust kan anses också kunna uppstå i ett
försvagat slitlager av det sug som uppkommer efter ett passerande bildäck.

Krackeleringskadorna var föga synbara vid körning i normal hastighet. Den längs-

gående sprickan, som förekommer en bit innanför fogen till K2, är dock ofta Väl

synlig. Det verkar således som om den bituminösa beläggningen har en markant
återläkningsförmåga som dessutom är verksam redan vid ganska låga temperatu-
rer. Möjligen tyder detta på att en partiell emulsifiering av bitumenet först skett
vid vattenmättningen, men att emulsionen sedan brutit när vattnet avdunstat (jfr
Haas och Ponniah 1984). Samtidigt är det tveksamt i vilken grad denna återläk-
ning kan tillgodogöras bärighetsmässigt, bl.a. beroende på att bitumen i varje fall
delvis har tvättats bort från stenarna (foto 1 och 2). Konditionen hos till synes
oskadade AG-borrkärnor är även dålig (jfr. nedan).

Återläkning av frys-töpåverkad asfaltbeläggning har tidigare konstaterats på
laboratorium. AG-provkroppar, tillverkade med några olika stenmaterial, har efter
ett flertal cykler av frys-töväxling i svag saltlösning förvarats vid rumstemperatur

och fått torka ut. Värdet för styvhetsmodul ökar markant, även om ursprunglig

nivå inte uppnåtts (figur 14). Det stenmaterial, som gett sämst resultat men sam-
tidigt också förbättrats mest genom återläkningen, härstammar t.o.m. från en berg-
täkt i anslutning till Vätternförkastningen. Bergmaterial från denna har dock inte
använts för aktuellt vägföretag. Man har haft svårt att framställa hållbara belägg-
ningar av bergmaterialet i täkten och har därför numera lagt ned tillverkningen av
asfaltmassa.

För närmare beskrivning av undersökningen av borrkärnor, som togs från ett
påtagligt skadat och ett mindre skadat vägavsnitt samt som referens av beläggning
vid Huskvarna (med liknande fräslåda), hänvisas till Jacobson (1996). Referens-

sträckan visade sig dock ha en tjockare beläggning (ca 19 cm mot ca 12 om vid
skadad sträcka). Vid en petrografisk undersökning av obundet material från refe-
renssträckan (jfr nedan) observerades dock att detta utgjordes av krossat naturgrus,
något som förklarar den större beläggningstjockleken. (Asfaltbeläggning dimen-
sioneras tjockare på naturgrus än på bergkross).

Analyserna, som redovisats av Jacobson, visar att skadad beläggning hade bitu-
menhalter på 5.5-6.2 vikt-%, dvs. ganska låga värden för en ABS-beläggning.
Detta kan förmodligen förklaras med att en del bitumen har tvättats bort i sam-
band med vattenmättning och porvattentryck (jfr. foto 1 och 2). Hålrumshalten
varierade mellan 15-52 % enligt paraffinmetod (FAS 411). Borrkärnor, tagna

mellan hjulspår av skadat vägavsnitt (hela borrkärnor av slitlager erhölls inte från
hjulspår), hade vidhäftningstal 59 %. Referensslitlagret hade vidhäftningstal 81%
(provning enligt FAS 449-91).

Senare har en kompletterande laboratorieundersökning utförts, hittills av vat-
tenkänsligheten hos HAGF-borrkärnor och det underliggande obundna materialet,
tagna med från Vägverket Konsult inhyrd specialmaskin , Underlättaren . Utrust-
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ningen tar borrkärnor med 350 mm diameter och är försedd med en grävanordning

för upptagning av prov från obundet material (foto 6).

Vattenkänslighet hos HAGF-borrkärnor har bestämts enligt FAS-metod
(medelvärden av fyra enkelprov för torra resp. vattenlagrade prov). I detta fall
fanns provningsbart material även från hjulspår. Resultaten framgår av nedanstå-
ende tabell:

    

Tabell 2 Vattenkänslighet hos HAGF-lager.

Vidhäftningstal % Vidhäftningstal %
mellan hjulspår i hjulspår

Sträcka 1 (lite skador) 73 71
Sträcka 2 (skador) 64 23
Sträcka 3(referens) 79 60

    

Låga värden har erhållits från skadat vägavsnitt. Det noterades att proven, tagna
från hjulspår av skadat vägavsnitt, fick sprickor redan vid varmvattenlagringen,
men var fortfarande provningsbara med avseende på pressdraghållfasthet. Enligt
okulär granskning var HAGF-proven ganska likartade och oskadade samt en
granskning avslöjar således inte alltid beläggningens tillstånd. Borrkärnor av
HABS-beläggningen hade dock mycket låga hålrum, något som dock inte kan
gälla [för hela beläggningen i skadad vägsträcka eftersom vattenmättning kunnat
ske. Lastbyteszonerna verkar ha utgjort svagheter i slitlagret (jfr. kap. 4). Hål-
rummet i HAGF-beläggningen har inte bestämts. Provningsbara prov av undre
AG-lager har inte erhållits eftersom materialet sönderföll vid provborrningen.

Analyser av återvunnet bitumen från skadat vägparti (prov 2) framgår av ned-
anstående tabell:

   

Tabell 3. Bitumenanalyser av massafrån de olika lagren

Väglager Penetration Mjukpunkt Duktilitet

(0,1 mm) 0c (250C, cm)
HABS 33 58 > 100

HAGF 31 68 17

AG, gammal 14 77 4

    

Penetration och duktilitet har utförts enligt FAS Metoder 337-91 och 338-95.
Fraass brytpunkt har endast utförts på slitlagret och var -1 lOC.

Det gamla AG-lagret innehåller extremt förhårdnat bitumen och lagret måste
därför betecknas som slut från funktionssynpunkt. Provningsbara borrkärnor för
analys av massaegenskaper kunde inte heller erhållas av detta lager från hjulspå-
ret. Kontakten av det bitumenbundna lagret med ett obundet material av dålig,
lerig, beskaffenhet kan ha accelerat nedbrytningsförloppet. Även HAGF-lagret
visar ett ovanligt snabbt förhårdnande trots att lagret inte är äldre än 4 år. HABS-
slitlagret har gynnsammare värden för mjukpunkt, men särskilt för duktilitet. Slit-
lagret innehåller mer bitumen och har lägre hålrum än undre lager och de tjockare
bitumenfilmerna kan ha motverkat åldringen (i jämförelse med HAGF-massa som
utförts strax innan).

Kulkvarnsvärdet (FAS 259-95) har bestämts för prov av obundet lager som sik-
tats fram (från sammanslagna delprov i respektive provtagningspunkt), dels från
övre, dels från undre lager. Resultatet framgår av nedanstående tabell:
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Tabell 4. Kulkvarnsva'rden för obundet tätningsmaterial.

   

Övre lager Undre lager

Prov l, få skador 10 11

Prov 2, svåra skador 22 13

Prov 3, referens 12 -

   

Med undantag för prov 2 från Övre lager från skadat vägavsnitt, ligger värdena
på normalnivå för lokala stenmaterial. Mylonit är en mycket varierande bergart
(jfr nedan) och vid krossning hamnar de sämsta komponenterna i stenmjölet. I så-
dana fall är det viktigt med en kompletterande bedömning av
°Tinmaterialkvaliteten .

En okulär petrografisk granskning har gjorts av obundet material >4 mm varvid
nedanstående noterades (Provmaterialen var alltför små för mer ingående haltbe-
stämningar av bergarter):

Prov 1. Bergartsmaterialet består av ögonförande granit och mylonit (nedmald,
mer eller mindre förskiffrad, sammanläkt bergart, härstammande från granit). Hal-

ten förskiffrat material är dock ringa.

Prov 2. Mindre innehåll av ögonförande granit än i prov 1, men högre halt av
mylonit. Dessutom finns högre halt av förskiffrat material, speciellt i den övre
delen av lagret (något som förklarar det högre kulkvarnsvärdet enligt tabell 4).

Prov 3. Provet skiljer sig från 1 och 2 genom att det innehåller rundade partik-
lar eller partiklar med någon enstaka krossyta, dock i ringa halter. Bergarterna är

också annorlunda, diabas och kvartsit (geologiskt sett från den s k Almesåkrafor-
mationen) påträffas. Graniterna är också i regel finkornigare än bergarterna i prov
1 och 2. Partiklarna är även något rostigare, (1 v s mer ytvittrade i detta prov, som

tydligen utgörs av krossat naturgrus.

Referensprovet, taget nära Huskvarna, härstammar tydligen från en grusbitu-
menöverbyggnad, något som förklarar den större beläggningstjockleken.

Proven av obundet material under asfaltbeläggningen togs i två lager. Resultat

av siktningsanalyser framgår av figur 15-17. Det kan inte uteslutas att något fin-
material gått förlorat redan vid provtagningen (foto 6), men också vid laboratorie-
hanteringen som neddelning mm. En sammanställning av finmaterialhalt, sandek-
vivalent (prEN 933-1), blåvärde prEN 933-12 och lerhalt enligt hydrometerana-

lys (SS 02 71 24) framgår av nedanstående tabell:

Tabell 5 Resultat med obundet material, ungefärligt provtagningsdjup, fin-
materialhalt (<0.075 mm), sandekvivalentvärde, metylenblâab-

sorption och lerhalt.

   

Provtagningsdiup, Finmaterialhalt, Sandekvivalent blåvärde lerhalt

cm vikt-% (0,002l0,075)

Prov 1, övre lager 12.30 4.9 34 2,0 14
nedre lager 30_6O 5.1 42 1,5 14

Prov 2, övre lager 12:30 8.9 26 3,4 20
nedre lager 30_60 9.1 30 2,5 21

Prov 3, övre lager 19-46 6.3 35 - 2,5 21
nedre lager 46_7O 10.5 30 2,5 20
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Prov av obundet material från skadat vägavsnitt (prov 2) har finmaterialhalter
på ca 9 vikt-%, för prov från måttligt skadat avsnitt (prov 1) ca 5 vikt-%. Refe-
renssträckan (prov 3), som visat sig utgöras av grusbitumenöverbyggnad och har
tjockare asfaltbundet lager, har ca 6 vikt-% finmaterial i Övre lager, men ca 10

vikt-% i undre lager.

Sandekvivalentvärdena (jfr. kap. 2) ligger för samtliga prov på ovanligt låga
nivåer, indikerande dåliga finmaterialkvaliteter (jfr. figur 7). Detta gäller särskilt
för sådana prov som är tagna från skadat vägavsnitt. Samma sak gäller även för
blåvärden där särskilt dåligt värde erhållits för Övre del av prov 2, (1 v 3 taget

från skadat vägparti. Så dåliga (låga) värden erhölls inte vid tidigare undersökning
av prov från svenskt bergkross (Höbeda och Viman 1981). Även materialet i prov
3 (referenssträcka) har fått ganska dåliga värden. Lerhalter enligt hydrometerme-
toden ligger också för prov 2 och 3 nära eller strax ovan övre gräns (högst 20% av
halt 0,002/0,075 mm) enligt VÄG 94. Lerhalten ger dock inget besked om
aktiviteten , (1 v 5 vattenkänsligheten, hos finmaterialet.

Lermineralomvandling i vägen kan inte uteslutas och vittring har tidigare kon-
staterats vid okulär granskning av materialet i upplagshög för väg 49 med likartat
bergmaterial (kap. 2). Nedbrytning, förmodligen genom omvandling av finma-
terialet i obundet bärlager, har också tidigare noterats för väg i fjälltrakterna
(Höbeda mfl. l978b). Glimmermineral (främst biotit) m.m. svagare beståndsdelar

var anrikade i finmaterialet. Bärlagret låg under oljegrus med hög vattengenom-
släpplighet. Bildning av lermineral i vägen från vittrande bergarter, innehållande
fältspatmineral, har rapporterats av Scott m fl (1977).

För att få en jämförelse med utländska erfarenheter av sandekvivalent och
blåvärde kan en jämförelse göras med förslag till europastandard för hydrauliskt
bundna och obundna material, utarbetat av CEN TC154/SC4 (SC4.179, oktober

1995). Följande riktlinjer ges i en bilaga:

Tabell 6. Förslag till ,finmaterialkvalitef i preliminär europastandard

   

Kategori sandekvivalent Metylenblåabsorption

(för 90% av resultaten) (för 90% av resultaten)

HF 1 >60 <2

HF 2- >50 <2,5

HF 3' >4O <3

NR inga krav inga krav

   

I den senaste upplagan av standardförslaget (SC4-213 från juli 1996) har man
dock avlägsnat talvärdena från bilagan, benämnd Informative Annex. Detta beror
på att man i de flesta länder saknar erfarenheter av metoderna i fråga. Vissa stu-
dier av finmaterialkvalitet planeras därför av en nybildad arbetsgrupp i CEN
TC 154 Aggregates.

4 Tänkbart skadeförlopp
Delar av den nybyggda väg E4 krackelerade, dock i föga känd omfattning, redan
efter trafikpåsläpp. Detta berodde delvis på att ett ganska tunt asfaltlager användes
ovanpå bergöverbyggnaden (jfr kap 1), men särskilt viktig är med all sannolikhet
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förekomsten av ett vattenkänsligt, obundet material under beläggningen. Olika

förstärkningar och justeringar under årens lopp er Lindroth 1995) har dock resul-
terat i en tät asfaltbeläggning som förorsakat återkommande problem med plastisk

deformation. VTI har även tidigare varit involverat i studier av olika åtgärder mot
plastisk deformation på denna väg, jfr Björklund och Hultqvist (1980), Björklund
(1984), Hultqvist (1992).

Asfaltbeläggningen har dock varit tät och vattenmättning av det vattenkänsliga,
obundna materialet har då inte skett. Eftersom det är fråga om ett bergkrossmate-
rial sker inte omlagringar på samma sätt i väglagret som med rundade partiklar i
naturgrus under en tunn asfaltbeläggning. Vattenmättningen resulterar i stället i
nedsatt styvhetsmodul. När man senare gjort en fräslåda enligt figur 1 och därmed
påfört stabil beläggning, har asfaltlagren tydligen inte varit tillräckligt vattentäta.

Kvaliteten hos det gamla AG-lagret i botten har inte undersökts, men förmod-

ligen är den dålig och förstärkningen kan då vara underdimensionerad. Borrkär-
nor, tagna i ett tidigt skede av Vägverket från skadade vägpartier, gick enligt upp-

gift ofta sönder (borrkärnorna har inte besiktigats av VTI). Samma sak gäller dock
för senare tagna borrkärnor vid VTI:s utredning (Jacobson 1996). Foto 1 och 2
visar tydligt hur skadorna koncentrerats till fräslådan och avgränsas av en längs-
gående spricka. Sprickan tyder på skillnader i materialegenskaper hos ny och
gammal beläggning, något som dock måste undersökas närmare.

Vidhäftningsmedel har inte använts i asfaltmassorna, något som också är nor-
malt för Sverige, trots de övervägande hydrofila stenmaterialen. Detta torde dels
bero på att man inte velat höja kostnaderna för asfaltmassa, dels på farhågor att
försämra arbetsmiljön. Strippingskador hos slitlager har dock varit sällsynta bero-
ende på de ganska höga bitumenhalterna som används, speciellt i ABS-slitlager.
Tillståndet hos AG-lagren i svenska vägar, som täcks av slitlager, är däremot
mindre känt. Dålig vattenkänslighet har påvisats av Christensen (1977) och detta
gäller särskilt när AG-lagret lagts på ett vattenkänsligt underlag (dock helbitumi-
nös konstruktion som inte länge används).

I normala fall, t.ex. VÄG 94 överbyggnader, så tål obundna lager infiltrerande
vatten utan att vattenmättas och börja svikta under tung trafik, med porvattentryck
och stripping av asfaltbeläggningen som följd. Detta beror på att de obundna
lagren bestående av bergkross har tillräckligt hög vattengenomsläpplighet och god
stabilitet (Höbeda l978a). I aktuellt fall har tydligen betingelserna under vintern
95/96 varit speciellt ogynnsamma och vattenmättning av det upptinade, alltför
täta, obundna materialet under asfaltbeläggningen har kunnat ske.

Rikligt med nederbörd (bl.a. vid en snöstorm) har resulterat i plogade, höga
snövallar. Smältvatten har senare, vid varmare väderlek, kunnat infiltrera och

tränga ned genom beläggningen. När sprickan nära mittfogen öppnat sig är oklart

(foto 4a och b). Att södergående körbana (Kl) inte skadats, kan möjligen beropå

läget mot Vättern. Detta innebär att snön vid ostliga vindar blåser över södergå-
ende körbanor, men fångas upp av bergskärningarna vid norrgående körbanor.
Vattenmättning av vägöverbyggnadens övre delar (i Kl) har då endast kunnat ske
i det senare fallet. Sker det en vattenmättning från avsmältande snövallar fungerar
inte vägens dränering på avsett sätt. Förmodligen varierar omfattningen av skadad
beläggning och även skadornas svårighetsgrad starkt, något som endast kan kont-
rolleras genom ytterligare provtagningar av borrkärnor och eventuellt också ge-
nom bärighetsmätningar. De senare bör dock utföras när vägen befinner sig i

kritiskt tillstånd.
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Tjälat material under den upptinade zonen har sannolikt förvärrat situationen.
Porvattentryck har uppstått under trafik vilket resulterat i stripping av AG-lag-
ret, ett inte helt okänt fenomen. Asfaltmassan har förlorat kohesionen, vilket i

kombination med det vattenmättade, obundna materialet förorsakat krackeleringen

(jfr. figur 18 som illustrerar några tänkbara processer). Skadorna, som beror på
utmattning, är mest markerade i höger hjulspår, där också vatteninfiltrationen varit
som störst. Den typen av skador i långsamfil har beskrivits på tyska högtrafikerade
vägar när vatten kunnat infiltrera bitumenbundna lager (Damm 1987).

I Quebec, Kanada (PIARC 1995), har man ibland konstaterat en strukturell

spårbildning i asfaltbeläggning (och underliggande lager) under tjällossningen när
den Övre delen av obundet material är urtjälat och vattenmättat. Att markant spår-
bildning inte uppträtt på E4 vid Gränna bör bero på att asfaltbeläggningen trots allt
har ett stabilt stenskelett, d v s att obundet material består av bergkross. Utmatt-
ningsskador har i stället uppkommit beroende på nedsatt styvhet. I föreliggande
fall har vatten synbarligen kunnat mjuka upp asfaltmassan och även lösgöra en del
bitumen (bristande kohesion och adhesion i massan).

Asfaltbeläggning har en viss förmåga till återläkning, men har bitumenet delvis
tvättats bort (såsom i foto 2a och b) måste man räkna med en avsevärd försvag-

ning av asfaltmassan. Analys av AG-borrkärnor visar att till synes oskadad be-
läggning kan ha dålig vattenkänslighet (kap. 3). Det hade varit mycket intressant
med bärighetsmätningar under den mest kritiska perioden.

Denna typ av Vägskador hade med all sannolikhet inte kunnat förutsägas genom
en funktionsrelaterad provning av asfaltmassa, t.ex. av vidhäftningstal. Vägska-
dorna i form av stripping på E4 nära Linköping framkom således inte vid test-
ning av laboratorietillverkade provkroppar av materialen som användes till be-
läggningen, jfr bilaga 4. En analys av materialen, utförandet av hela vägkonstruk-
tionen, men inte minst bedömning av betydelsen av klimatiska och hydrologiska
faktorer är nödvändig i samband med vattenbetingade skador.

Vid en skadeutredning av ett sådant speciellt fall som detta är det därför mycket
viktigt att man inte nöjer sig med en provtagning av endast de asfaltbundna lagren
utan verkligen också undersöker det obundna materialet under beläggningen och
testar dess egenskaper. Den typen av skadorsom beskrivits är sällsynta, men tänk-
bara när bergöverbyggnader av gammal typ finns kvar och har ett nedslitet, vat-
tenkänsligt tätningslager. I sådana fall är det särskilt viktigt med vidhäftningsbe-
främjande åtgärder vid beläggningsunderhåll.

Strippingen i HABS-slitlagret (kvartsiten lossgjordes lätt med ett spetsigt
verktyg vid besiktningstillfället) är förmodligen en sekundär effekt. Det är mycket
svårt att ta representativa borrkärnor i ett sådant skadefall beroende på krackele-
ringssprickor m m. Enligt hittills utförd, begränsad undersökning av borrkärnor,
kan vattenkänsligheten vara ganska dålig (Jacobson 1996). Analyser av vatten-
känslighet har visat att HAGF-lagret är starkt försvagat, särskilt i hjulspår.

Typiskt är att skadorna börjat i separerade lastbyteszoner av HABS-slitlagret,

dvs. ställen där massan har särskilt högt hålrum. Intressant är att det ligger en
äldre, men oskadad HABS-beläggning i själva Grännabacken (också med norrgå-
ende trafik) i en likadan fräslåda. Provtagning har inte utförts från denna. Kvartsit-
halten i grovandelen är dock endast 25 vikt-% (medan resten av stenmaterialet ut-
görs av diabas), mot 100 vikt-% i aktuell, skadad HABS-beläggning. Denna be-
läggning verkar också tätare och förmodligen har konstruktionen klarat sig bättre,
delvis sannolikt beroende på att diabas är en basisk bergart med god vidhäftning
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till bitumen i närvaro av vatten. Foto 5 visar hur ljusa kvartsitkorn ibland krossats
och släppt från beläggningsytan, medan däremot mörka diabaskorn sitter väl fast.
Från renodlad nötningssynpunkt är dock diabas sämre än kvartsit. Sådana
stensläpp illustreras i figur 18 (delbilder A och B). Även bruksförlust är vanlig i

samband med vattenbetingade skador.

Bitumenegenskaper efter återvinning från asfaltmassa bör ytterligare undersö-
kas. Alltför förhårdnat bitumen kan öka känsligheten mot vattenbetingade skador
och resulterar i sprickkänslighet vid låga temperaturer. Bitumen krympermer vid
avkylning än stenmaterial (men utvidgar sig i stället mer vid höga sommartempe-
raturer. Hålrummet i massan får därför inte vara mycket lågt för att undvika pro-
blem med plastisk deformation).

Prov bör även tas från södergående filer som ännu inte visar några skador.
Borrkärnor bör testas med avseende på vattenkänslighet och återvunnet bitumen
studeras.

Den enda provning, som hittills kunnat genomföras med trasiga bitar av gam-
malt AG-lager i botten av fräslådan (figur 1), är analys av återvunnet bitumen.
Detta är enligt tabell 3 starkt förhårdnat. AG-materialet kan inte räknas utgöra ett
fullvärdigt lager från dimensioneringssynpunkt, men närmare undersökningar
krävs. Det gamla AG-lagret har utsatts för stora töjningar under trafik i samband

med vattenmättningen av det obundna materialet. Borrkärnor med 350 mm diame-
ter, tagna med hjälp av Underlättaren , visade således ett uppsprucket AG-lager.
En viktig iakttagelse vid borrningen var att det fanns ingen vidhäftning mellan
gammalt och nytt asfaltlager där beläggningen var som mest skadad.

Vid ideala förhållanden, dvs. på bra obundet material och under en tät belägg-
ning, förbättras enligt engelsk erfarenhet ett AG-lager med tiden genom att bitu-
menet hårdnar och materialets styvhet därmed ökar (Nunn 1994). Enligt Christen-

sen (1977) som studerat borrkärnor från helbituminösa överbyggnader uppträder

stripping av AG-lagret på lera, däremot inte på ett väldränerat underlag.

Tendensen mot stenrika beläggningar, främst ABS, med god slitstyrka och hög
stabilitet, innebär samtidigt ökad vattengenomsläpplighet och därmed större risk
för problem med dålig beständighet under ogynnsamma omständigheter. Vidhäft-
ningsbefrämjande åtgärder är alltid motiverade när risk för vattenbetingade skador
föreligger, inte minst när ett hydrofilt stenmaterial som kvartsit använts. Vatten-
skadat AG-lager kan vara vanligare än man tror beroende på att materialet döljs

under ett slitlager som först i ett sent skede börjar visa skador. Enligt figur 18
börjar stripping ofta från det bitumenbundna lagrets undre del (typ 2 enligt
figuren).

Stabila beläggningar är intehelt vattentäta. Vid utförandet av fräslådor måste
man också tillse att en ny, tämligen permeabel asfaltbeläggning inte blir instängd

inne i en gammal tät massa för att undvika vattenbadseffekt . Närbesläktade
skador, som beror på att en asfaltbeläggning med dålig vattenbeständighet påförts
en nedbruten, men tät betongbeläggning som desssförinnan innan knäckts sönder,

beskrivs av Kandahl (1989).

Det är svårt att få fram uppgifter om permeabilitet hos en modern, stenrik be-
läggning som skelettasfalt, dvs. ABS (med undantag för dränasfalt där dock avsik-
ten är att få en maximal, horisontell permeabilitet på ett tätt underlag). För ske-
lettasfalt förväntas även variationerna bli särskilt stora beroende på svårigheterna
att vid tillverkningen fylla stenskelettet med bruk eller mastix på ett helt enhetligt
sätt (spridningen är som bekant stor också vid bestämning av hålrum i ABS).
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Figur 19 visar resultat från en äldre, tysk-belgisk undersökning av vattengenom-
släpplighet hos beläggningar, dock inte ABS. Spridningen är stor för samtliga as-

faltbeläggningar.

Permeabiliteten hos en nylagd beläggning är också betydligt högre än vad som
senare blir fallet när ytan knådats ihop av trafiken under varma sommardagar.
Permeabiliteten utgör dock en ganska svårbestämd egenskap som sällan används
för karakterisering av tät asfaltbeläggning. Enligt Goode och Lufsey (1965) samt
Gilbert (1979) är således mätningar ganska meningslösa vid täta beläggningar med
hålrum <4-5 %. Resultaten visar stor på spridning som beror på flera svårkontrol-
lerbara faktorer, jfr. dock kap. 5. Permeabilitetsmätningar, utförda enligt en VTI-
metod på HABS-borrkärnor från E4 vid Gränna, visar också på en mestadels tät
beläggning (jfr. Jacobson 1996). Proven har ofta låga hålrum, men behöver inte
representera beläggningen som sådan, speciellt inte i lastbyteszoner. Trafiken 'har
förmodligen också underlättat vattenmättningen vid vägförhållanden genom att
utöva en pumpeffekt .

Även obundna lager med hög finmaterialhalt är täta och som jämförelse ges
några egna mätningar (Höbeda och Bünsow 1972) av permeabiliteten hos obundna
material (bergkross 0-16 mm bestående av gnejs) med varierande finmaterialhalt.

Det framgår av figur 20 att permeabilitetskoefficienten beror såväl på finmaterial-

halt som vattenkvot (vid tung instampning). Ett lerhaltigt material får dock mycket
låg vattengenomsläpplighet och i VTI Internrapport 83 redovisas permeabili-
tetskoefficienter av storleksordningar 10'7 till 10'8 cm/sek för 0-16 mm material
från upplag vid Granvik, dvs. ett betydligt tätare material än bergkrossen enligt
figur 17. Permeabilitetskoefficienter av den storleksordningen karakteriserar när-
mast leror. Den typen av bergkross har också mycket hög vattenkänslighet enligt
de kompletterande SEB-mätningarna (jfr figur 9).

5 Möjliga åtgärder för renovering
De undersökningar som hittills gjorts är alltför begränsade för att ge underlag för
ett adekvat åtgärdsprogram och endast några allmänna synpunkter kan ges (jfr.
även Jacobson 1996). Provtagning har endast skett från två lokaler (jämte en

oskadad referenssträcka) längs en drygt 2 mil lång sträcka med olika skadegrad.
Bärighetsmätningar med fallvikt kan vara ett lämpligt komplement, men bör utfö-
ras under den kritiska perioden (i detta fall är detta speciellt svårt eftersom
obundna material tydligen har vattenmättats, men dessutom har sannolikt dräne-
ringen inte fungerat på avsett sätt under senvintern 1996). Obundna material med
lerhalt får t o m ökad kohesion och därmed högre styvhet vid uttorkning (jfr figur
9 med 10). Missvisande bärighetsresultat kan då erhållas vid sommarmätningar
när vägöverbyggnaden är uttorkad. Georadarmätningar kan visa variationer i be-
läggningstjocklek och möjligen också ge viss information om överbyggnadens
konstruktion.

En dyrbar åtgärd är att avlägsna asfaltbeläggningen och sedan åtgärda obundet
material genom ersättning av detta med ett normenligt bärlager (enligt VÄG 94)
eller också utföra förbättring genom djupstabilisering. I det senare fallet fräses ett
hydrauliskt bindemedel så djupt ned som möjligt i befintligt lager, något som dock
ställer sig svårt vid en bergöverbyggnad. Bitumen lämpar sig inte i aktuellt fall

beroende på det leriga finmaterialet.
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En ytstabilisering av tätningslagret genom infräsning av hydrauliskt binde-
medel förefaller däremot inte utgöra en helt orimlig åtgärd. I detta fall tar man bort
vattenkänsligheten hos det ytliga lagret och får även ett visst bärighetstillskott. Ef-
tersom det är fråga om en ytarmering behöver man inte befara problem med
reflektionssprickor. Det är svårt att bedöma hur djupt man kan göra en sådan
ytstabilisering innan asfaltbeläggningen avlägsnats och det obundna lagret

blottlagts.

En lärdom är dock att vägen under flera år, sedan början på 70-talet, klarat sig

oskadad (bortsett med problemen med plastisk deformation) under en tät asfaltbe-
läggning. Går det inte att åtgärda obundet material av ekonomiska skäl kan man

utföra vattentät beläggning i Kl. Vidhäftningsmedel bör dock tillsättas i massan
för att eliminera risken för vattenbetingade skador. Asfaltlager är dock aldrig helt
vattentäta, t.o.m. vid så låga hålrum som 2-3 % (Haas och Ponniah 1984), även

om merparten av infiltrerande vatten vanligen härrör från sprickor och fogar vid
en tät asfaltbetong (Ridgeway 1976, Damm 1987).

Specialbeläggningar finns numera utvecklade varvid en stenrik asfaltmassa
klistras med en högvärdig, polymermodifierad bitumenemulsion. Elastomerer,
även i form av gummigranulat i emulsionen, kan ge förbättrad motståndskraft mot
sprickbildning, härrörande t ex från ett fjädrande underlag. Specialläggare finns
utvecklade för samtidig klistring och läggning av asfaltmassa.

Erfarenheterna från sådana åtgärder är dock ganska begränsade. I vissa fall kan
t o rn en alltför tät beläggning förvärra problemen med vattenbetingade skador.
Shatnawi och van Kirk (1994) har således vid en inventering av problemen i norra
Kalifornien funnit ökad stripping i sådana fall då asfaltbeläggningen ytbehand-
lats eller om en gammal ytbehandlig byggts in i beläggningen vid underhållsåtgär-
der. Samma sak konstaterades vid armering av asfaltbeläggningen med fiberduk,
som dränks in med bitumen. De täta lagren hade tydligen förhindrat avdunstning
av den fuktighet som ändå sökt sig in i vägkonstruktionen. Fukt kan även kon-
denseras från underliggande lager. Beläggningarna hade höga hålrum, 7-10%, i
syfte att motverka plastisk deformation och dessutom högt filler/bitumen förhål-
lande. Lägre hålrum och mindre fillerhalt rekommenderas. Använda stenmaterial
hade dessutom ofta dålig Vidhäftning och hade krävt vidhäftningsbefrämjande
tillsatser. Dessa Vägskador har dock inte varit relaterade till tjällossningen. Vid de

speciella förhållandena hade den nödvändiga fuktvandringen underifrån asfaltbe-
läggningen förhindrats av bitumenrika skikt.

Vilkna åtgärder som slutligen ska väljas, hur omfattande dessa ska vara för
vägpartier med olika skadegrad, Vilket fräsdjup som ev. ska användas m m, måste
utrönas genom utökade undersökningar av borrkärnor, prov av obundet material,
men också. av bärighet under tj ällossningsperioden.
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Foto 1 a Krackeleringsskador på E4, i närheten av Brahehus, vid besiktning
960307. Beläggning i höger hjulspår har förseglats i f0t0 a) men
krackeleringsskadorna har slagit igenom. Längsgående spricka,

som går innanförfräslådans kant mot KZ, är tydlig i foto [19).
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Foto] b Krackeleringsskador på E4, i närheten av Brahehas, vid besiktning

960307. Beläggning i höger hjulspår har förseglats i foto a) men
krackeleringsskadorna har slagit igenom. Längsgående spricka,
som går innanförfriislådans kant mot K2, är tydlig ifoto 1 b).
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Foto 2 a Krackeleringsskador, som slagit igenom nygjord försegling.
Underliggande massa har strippar och bitumen har av trafikbe-

lastningen pampats upp i sprickorna. Obs! Har krackelerings-
skadorna avgränsas av längsgående spricka, tydlig i foto 19).
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Foto 2 b Krackeleringsskador, som slagit igenom nygjord försegling.

Underliggande massa har strippar och bitumen har av trafikbe-
lastningen pumpats upp i sprickorna. Obs! Hur krackelerings-
skadorna avgränsas av längsgående spricka, tydlig i foto b).
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Foto 3 a Instabilt, försszrat berg inom vägföretaget.
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Foto 3 b Starkt vattenförande berg inom vägföretaget (Bilden 'tagen av
Torbjörn Jacobson).
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F0t0 4 Vatten som infiltrerar vägöverbyggnaden från plogade snövallar.
(F0t0na är tagna efter en period med plusgrader Och då den mesta
snön redan har smält bort).
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Foto 5 Ytan hos HABS-beläggning i Grännabacken för fräslåda som
inte fått skador. Ljus kvartsit har krossats och delvis släppt, medan'
mörk diabas sitterfast bättre.
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Foto 6 Grävutrustning hos Underlättaren i arbete och det blottade
obundna materialet i vägparti med svåra skador. (Foto: Leif
Viman).
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Tabell 1 a Finmaterialhalt och sandekvivalentvärden (SE) för några

bärlagergrus.

S.E. vikt-% <0,074 mm Kommentarer

Fittja 73 7 Gnejs, rel. glimmerrik
Uppsalaåsen 78 3
Arlanda 54 9 Glimmerskiffer, krossad på lab.
Arlanda 76 11 - -
Elleholm 69 8 Gnejs
Astorp 67 8 Gnejs
Dalby 53 9 Gnejs, ngt. vittrad diabas
Hällered 63 7 Gnejs, rel. glimmerrik
Granvik 30 13 Diabas, vittrad
Hällekis 30 10 Lerhaltig kalksten
Mörsil 28 16 Skiffergrus
Skärlunda 64 10 Granit

Tabell 1 b Sandekvivalent (SE) och finmaterialhalt efter laboratorieinstamp-
ning (AASHTO mod. ).

Granvik Hällekis Hällered Uppsala-

åsen
s.E. vikt-°/o S.E. vikt-% 35 vikt-% 85. vikt-°/o

<0,074 <0,074 <0,07 <0,074
mm mm mm mm

Ostampat 30 1 1 30 10 62 7 78 3
3 °/o vattenhalt 26 13 28 14 60 10 74 4
5 °/o vattenhalt 24 14 27 16 56 10 78 4
7 °/o vattenhalt 24 13 28 12 55 10 74 4

       

  

Ovanstående tabeller är hämtade från VTI Internrapport 83 1972.
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Figur 1 Skiss av fräslåda utförd i långsamfil (KI) för E4, gränsen E-län
och Grännabacken (Jacobson 1996).
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Översikisblad visande lineationer uppritade från flygbilder i skala
ca 1:3 0000 inom del av projekterad vågstråckning. Lineationerna
torde i huvudsak återspegla sprickmönstret i berggrunden. Några
bredare depressioner har streckats. Hög frekvens av lineationer
bÖr återspegla dålig bergkvalite'. (S V] Specialrapport 84 1969).
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0 prover utsprängda från ca 0,5 m djup
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Figur3 Samband mellan sprödhetstalet s (utan hänsynstagande av flisig-

heten) och Los Angelestalet för bergprover, tagna från olika djup

(vägföretaget Galgen - Sväm, E4 N. om Gränna). (SVI Special-

rapport 84 1969).
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Figur 4 Kornsammansättningför provfrån skadade partier av Vätterleden.
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Figur 5 Kornkurvorfor vittringsprodukt (S V 82151) från bergska'rning vid
Vatterleden före och efter instampning (AASHO mod.) vid 5 0/o
vattenhalt. (SVI Specialrapport 84 1969).
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Partikelfördelning efter soundness test för provfraktioner 2 - 4
och 8 - 11,3 mm av vittringsprodukt (SV 8215]) från bergskärning
vid Vätterleden. (SV] Specialrapport 84 1969).
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Figur 8 Provtagningar från skadade partier av väg 49, delen Granvik -
Svanvik. > 75 % av proven samlar sig inom det streckade fältet.
Gränskurvorna enligt BYA (figur 353321) har markerats genom
streckade linjer. (VTI Internrapport 83, 1973).
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Brunflo 8,6% <0,074mm

Brunflo 5,6% <0,074mm

Granvik 11,1% <0,074mm

Hällekis 9,3% <0,074mm
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Figur 9 E-modul som funktion av vattenmáttnadsgraden vid bärlagergrus
0 - 16 mm innehållande plastiskt finmaterial. Belastningsintensitet
0.5 MPa. (HÖbeda och Bünsow, VTI Internrapport 83, 1973).
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Figur 10 E-modul (enligt SEB-metoden) somfunktion av vattenmättnadsgrad
för berggrus 0- 16 mm från Dalby. (Höbeda och Bünsow, VTI
Internrapport 83, 1973).
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Samband mellan sandekvivalent samt material < 0.074, < 0.02 och

< 0.002 mm för prov av bärlagergrus från skadade partier av väg

49, delen Granvik - Svanvik. (VTI Internrapport 83, 1973).
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Figur 18 Schematisk illustration av några strippingprocesser , A-B visar

vatten som tränger uppifrån in i en poräs, åldrad beläggning, a-a'

däremot begynnande färströelse av beläggningens undre del på

grund av nedijâ'ån uppsuget vatten. (Mise m.fl., 1982).
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Synpunkter på några för Sverige nya testmetoder för stenmaterial.

En spin-off, effekt av de bergundersökningar, som gjordes på 60- och 70-talen
med vissa, osvenska stenmaterial av dålig beständighet, är att viss erfarenhet
erhölls av några testmetoder som tidigare inte använts i Sverige samt dessutom,
inte minst viktigt också relationen mellan testresultat och materialets funktion i
väg. Vissa av metoderna är numera föreslagna som blivande europastandarder, jfr.
Höbeda l995a. De tidigare gjorda testningarna vid SVI/VTI har inte alltid helt
uppfyllt alla krav enligt de nya europaförslagen, utansnarare följt äldre ameri-
kanska standarder. MgSO4-försöket har dock gjorts i modifierad form, dock gan-

ska likt europastandardförslaget.

Los Angelesprovningen (prEN 1097-1) för hållfasthet har på senare år tagits
upp av flera laboratorier i Sverige och utomlands. Metoden korrelerar väl med
sprödhetstalet. Resultaten har dock föga relevans för bedömningen av bergkvalitet
i aktuellt fall. Vittringsförsöket enligt MgSO4-metoden, prEN 1367-2, pekar där-

emot på förekomst av sönderfallsbenäget berg (senare har dock denna saltspräng-
ningstest vid VTI ersatts av frys-töväxling i svag saltlösning, men en viss korrela-
tion finns mellan metoderna, jfr Höbeda och Jacobson 1981). Frys-töväxlingsför-
söket utvecklades beroende på att visst sönderfall noterades av stenmaterial i ytan
hos några flygfältsbeläggningar. Försök vid användning av svag urealösning gav
likartat resultat, däremot inte frysning med destillerat vatten som enligt föreslagen
europastandard (jfr Höbeda l995a samt Höbeda och Jacobson 1981).

Sandekvivalentprovning (prEN 933-11) indikerar tydligt bristande finmateri-
alkvalitet (egentligen bättre uttryckt förekomst av plastiskt finmaterial) i berg-
kross som förorenats av material från krosszoner. Dåliga, dvs. låga värden, har

erhållits för prov av obundet material, särskilt från skadat vägparti. Det är inte
omöjligt att en försämring skett med tiden under funktion. Provningsmetoden har
även gett utslag vid några andra stenmaterial, använda i bärlager, som varit med-
vållande till Vägskador.

Den andra föreslagna europastandarden för finmaterialkvalitet , metylenblå-
absorption (prEN 933-12), utvecklades senare i Frankrike. Undersökningar,
gjorda vid VTI, visar dock att denna test egentligen endast fungerar för att påvisa
förekomst av svällande lermineral (Höbeda och Viman 1981). Röntgendiffraktion,

gjord av SGU, visade dock att svällande lermineral kan förekomma i krosszoner
inom aktuellt vägföretag. Undersökning av obundet material, taget i samband med
provborrning, visar också att blåvärdet är dåligt, särskilt för prov taget från ska-

dat vägparti. Lerhalt enligt VÄG 94 ger i detta fall inte så entydigt besked beträf-
fande dålig tinmaterialkvalitet .

Våtnötningsförsök i kulkvarn (enligt VÄG 94) gjordes inte på dentiden, men
hade kunnat avslöja den dåliga bergkvaliteten. Förutsättningen hade dock varit en
korrekt provtagning av dåligt berg (i detta fall förskiffrat material). Testning av
prov från vägen ger inte någon klar indikation om lämplighet, även om det sämsta
värdet erhålls från skadat vägparti med högst halt förskiffrat material. Detta beror
främst på att det dåliga, omvandlade berget anrikats i finmaterialet.

Kulkvarnstest bedöms dock som ganska hårt för många material till obundna
lager, inte minst för diverse återvinningsprodukter som blir allt mer aktuella i
vägsammanhang (jfr. Höbeda 1996). Från funktionssynpunkt är, under förutsätt-
ning av korrekt hantering vid utläggning, förmodligen den gamla VTI-metoden
(våtnötning utan stålkulor i vändskak) mer lämplig eftersom den verkligen ger
utslag för sådana stenmaterial som kan bilda plastiskt finmaterial i vägen och

VTI notat 49-1996



Bilaga 3

Sid 2 (2)

därmed även kan vålla problem med dålig bärighet. Sådant finmaterial ger hög
vattenkänslighet åt obundna lager. Detta är av särskild betydelse under de mest
kritiska förhållandena, främst under tjällossningsperioden. Detta bortglömda våt-
nötningsförsök är därför värt att tas upp igen och eventuellt även att vidareutveck-
las. Ett annat, mycket lovande våtnötningsförsök med hjälp av planetomrörare,
fick läggas ned eftersom utrustningen slets alltför mycket och reservdelar fanns
inte att tillgå (Höbeda 1977).
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Några tidigare VTI-erfarenheter av dålig vattenbeständighet hos
asfaltbeläggning på väg E4 i E-län vid Linköping.
L.G.Wiman redovisar i VTI Meddelande 306 en skadeutredning för företaget E4,

Rappestad-Tift, etapp 3, som färdigställdes år 1979. Sormnaren 1980 observerades
en del lokala skador som tilltog i omfattning under vintern 1980-81. Våren 1981
omfattade skadorna ett flertal, delvis stora lokaler längs hela etappen och yttrade
sig som spårbildning och krackelering i det högra körfältets hjulspår. Vid skadeut-
redningen har man koncentrerat sig främst på studier av dimensioneringen och be-
skaffenheten hos de obundna materialen i överbyggnaden. Några analyser av sam-
mansättningen hos asfaltbeläggning har även gjorts.

Provbalkar utsågades av asfaltbeläggningen för kontroll av tvärsektion och de-

formationer i lagren (figur 4:1). Provtagning gjordes också av obundna material

samt mätningar av bärigheten med minifallvikt på det blottade tätningslagret.
Bergöverbyggnaden var av en nyare typ, s k 8-80 mm, dock som tidigare tätad

med obundet 0-25 mm material av entjocklek på 4-6 cm. (Anm. enligt senare
erfarenheter har bergöverbyggnader av denna typ ofta haft bristande stabilitet,
speciellt som man ibland plockat bort finare sorteringar ur mellanfraktionen för
andra ändamål, t.ex. AG-massa. Om så gjorts i föreliggande fall är inte känt.
Problemen med bergöverbyggnad under senare delen av 80-talet berodde således
snarare på bristande stabilitet hos ett alltför öppet stenskelett, än på ett vatten-

känsligt tätningslager).

Anmärkningsvärt är att ett skikt av lera påträffats under tätningslagret (spill

från byggtransporter?) i det mest skadade partiet. Man konstaterar även att defor-
mation skett i obundna material under asfaltbeläggningen, dock i varierande om-

fattning (jfr. figur 4: 1).

Av avgörande betydelse, enligt utredningen, är att asfaltbeläggningen har varit
alltför tunn, ca 7-8 cm (110 AG + 60 MAB enligt projektering), i förhållande till
den verkliga trañkbelastningen. Sprickor har då bildats redan på ett tidigt stadium
och vatten har kunnat tränga ned i överbyggnaden. Det hade dessutom regnat efter
utläggningen av AG-lagret. Det konstaterades också att hålrumshalten i MAB-
slitlagret kunde vara ovanligt hög, 3 av 4 prov hade således hålrum mellan 8.2 och
11.6 %. Detta tyder på problem med massans sammansättning eller också på dålig
packning vid utläggning. Några analyser av mekaniska egenskaper eller vidhäft-
ningstal på borrkärnor från beläggning utfördes inte på den tiden.

Siktningskurvor, tagna av tätningsmaterialet 0-25 mm, visar finmaterialhalter
på 5-7 vikt-%. I detta fall verkar det således som tätningsmaterialet (granit av
bra beskaffenhet) inte varit medvållande till beläggningsskadoma på samma sätt
som vid väg E4 vid Gränna (dvs. beroende på hög finmaterialhalt, förekomst av
plastiskt finmaterial och därmed resulterande vattenkänslighet). Det påträffade ler-
lagret kan ha utövat en effekt, men skador finns även lokaler där lera inte påträf-

fats.

Enligt utredningen kan tätningmaterialet ha sökt sig nedåt i bergkrossen, med
deformationer av vägytan som följd. (Det är väl känt från tidigare provvägsförsök
att finmaterialet i bär- och förstärkningslager kan migrera nedåt i lagret under
medverkan av trafikvibrationer och genomsipprande vatten. Detta har bl.a. för-
svårat tidigare undersökningar av nedbrytningen av obundna lager, jfr. t ex.
Höbeda mfl. 1978). Chapulis m fl (1996) konsterar en migrering av finmaterial
nedåt vid trafik- och fuktbelastning vid laboratorieförhållanden. Denna process
uppkommer främst vid öppna graderingar med stort hålrum.
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Mätningar med minifallvikt gav låga modulvärden på ytan av tätningslagret,
men man har en mycket begränsad djupverkan vid denna typ av belastning.

Noteras kan att när överbyggnaden utförts såsom GBÖ, dvs. med ett tjockare
bitumenbunet lager (330 AG), har skador inte inträffat. Man föreslog en förstärk-

ning av BBÖ-överbyggnaden, något som också utfördes under sommaren 1981.
De skadade partierna åtgärdades med 130-190 AG (bindemedelshalt 3.7 %), icke
skadade partier, bl.a. vänstra körfältet, med 110 AG 25. Hela ytan försågs sedan

med ett slitlager 60 MAB.

Skador, i form av spårbildning och krackeleringar, uppkom dock på förstärkta
vägavsnitt under senvintern 82/83 (Wågberg och Simonsson, opubl. redovisning

1983). Protokoll från produktions- och kvalitetskontroll vid utförandet av för-
stärkningsarbetena visade på inga anmärkningsvärda avvikelser som kan förklara
skadorna. Borrkärnorna föll i regel sönder vid provtagningen. Provkroppar, till-
verkade på laboratorium av samma stenmaterial och bitumen som använts vid
tillverkningen av asfaltmassoma på vägen, visade inte på anmärkningsvärt dålig
vattenkänslighet (tidigare utfördes provkroppar av en öppen asfaltmassa, med fast-
ställd komstorleksfördelning för bestämning av vattenkänslighet, till skillnad från
nuvarande FAS 449-91).

Skadorna beror enligt utredarna förmodligen på kombinationen av konstruk-
tionssätt, ogynnsamma väderleksförhållanden och trañkbelastning. Det hade reg-

nat ovanligt mycket under juni 1981 då AG-lagret låg oskyddat. Det gamla AG-
lagret under förstärkningen hade förmodligen också dåliga egenskaper. Som åtgär-
der föreslås i utredningen en höjning av bitumenhalten i AG-massa, tillsats av
vidhäftningsmedel eller också användning av AB-massa i stället för AG-massa
vid sådan typ av förstärkning).
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