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FORORD
Den utveckling av nya typer av bitumenemulsioner till ytbehandling som skett på 
senare år har initierat ett provvägsförsök i Värmland.

Undersökningarna har finansierats av Vägverket, Borlänge. Kontaktman har varit 
Svante Johansson. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare 
medan Per Centrell (Kjessler & Mannerstråle) har medverkat vid försöket och 
sammanställningen av rapporten. Försöket har bedrivits inom en arbetsgrupp för 
ytbehandlingar med representanter från entreprenörer, bindemedelstillverkare, 
beställare och VTI. Följande personer ingår i gruppen:

• Svante Johansson, Vägverket, Borlänge
• Roland Styffe, Vägverket, Region Väst
• Kurt Edlund, Vägverket, Region Mitt
• Per-Ola Jönsson, Skanska AB
• Christer.Yrmark, Skanska Sydöst
• Kjell Hortlund, Nynäs AB
• Torbjörn Jacobson

Linköping i januari 1997,

Torbjörn Jacobson
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Sammanfattning
Ett problem i samband med utförandet av ytbehandlingar är att risken för 
stensläpp och stenskott är stor. För att minska denna olägenhet har bland annat 
nyare typer av bindemedel utvecklats, vilka syftar till att minimera risken för 
stensläpp genom att brytningstiden kortas av och vidhäftningen mellan 
stenmaterial och bitumen förbättras. Mot den bakgrunden genomfördes i juni 1996 
ett provvägsförsök med ytbehandling, typ Y1B 8-11 mm, på riksväg 62 mellan 
Deje och Olsäter i Värmland.

Ett syfte med försöket var att testa bindemedlet, Nyspray S, i samband med ett 
ytbehandlingsobjekt i mellersta Sverige (inlandsklimat). Detta bindemedel är en 
ny typ av brytningsstyrd emulsion framtagen för ytbehandlingar med lite högre 
krav än vanligt. Nyspray S innehåller också polymermodifierat bindemedel. Som 
jämförelse testades konventionell bindemedel, typ BE 65 R.

Ett annat syfte var att studera om förhöjd vältinsats kunde påskynda härdningen av 
en nylagd ytbehandling, det vill säga få stenmaterialet att snabbare fästa mot 
bindemedlet. Härdar ytbehandlingen fortare kan ytan sopas tidigare varvid risken 
för stensläpp och stenskott minskar. Den intensiva vältningen kan också få stenen 
att orientera sig bättre innan den nyper fast, framför allt på den del av vägbanan 
som ligger utanför hjulspåren och därför erhåller ett minimalt trafikarbete.

Sammanlagt ingår 10 delsträckor å ca 1000 m vardera i provvägen. Följande 
parametrar studeras:
• polymermodifierad eller konventionell emulsion
• effekt av brytadditiv
• typ av avsandningsmaterial, 0-8 eller 2-4 mm
• ordinarie eller extra vältinsats
• påverkan av klimatet (fler provvägar finns)

Detta Notat behandlar genomförandet av försöket med första tidens mätningar, till 
exempel kvalitetskontrollerna, inledande vägytemätningar och besiktningar både 
vid utförandet och efter sommarens och höstens trafik.

Provvägen avses att följas upp under en femårsperiod. Modifierade bindemedel 
(emulsioner) anses förbättra beläggningens åldrings- och temperaturegenskaper 
samt vidhäftningen mellan stenmaterial och bitumen. Det är därför viktigt att 
dessa faktorer hinner verka en tid innan en slutgiltig bedömning görs. I detta skede 
är det därför för tidigt att dra mer långtgående slutsatser av försöket. Enligt den 
okulärbesiktning som gjordes hösten 1996 konstateras dock en del skillnader 
mellan sträckorna men helhetsintrycket av provvägen var positivt enligt den 
expertpanel som deltog (arbetsgruppen för ytbehandlingar). Inledningsvis kan 
följande kommentarer göras:

• det nya polymermodifierade bindemedlet som användes visade sig tillsammans 
med brytadditivet kunna få stenen att fästa i ett tidigt skede så att sopningen 
kunde komma igång några timmar efter utfört arbete.

VTI Notat 7-1997



3

• den intensiva vältningen verkar ha givit avsedd effekt på vägytans texturdjup 
(homogenare textur och tätare yta). Enligt texturmätningen från slutet av 
augusti 1996 uppvisar sträckorna med intensiv packningsinsats, på den del av 
vägbanan som ligger mellan hjulspåren, lägre texturdjup (skrovlighet) jämfört 
med ordinarie vältinsats. Detta pekar mot att stenen, genom den extra 
vältningen, hinner orientera sig ordentligt innan stenen fäster mot bindemedlet.

• på några sträckor förekom, mestadels lokalt, en del stensläpp som fick till följd 
att ytan åtgärdades. En orsak var att sopningen var för kraftig eller startades för 
tidigt, innan ytbehandlingen härdat färdigt. Väderleken var under försöket 
förhållandevis ogynnsamt för ytbehandling, svalt med regnskurar. På en del 
avsnitt förekom efter värmeböljan i augusti kraftig svärtning i hjulspåren, vilket 
tyder på att bindemedelshalten eventuellt överdimensionerats något. Vägen går 
i kuperad, varierande terräng med stora skillnader i till exempel skuggiga/soliga 
partier, backar/kurvor/raksträckor med mera, faktorer som påverkar och 
försvårar valet av ”rätt” mängd bindemedel.

• avsandningsmaterialet 0-8 mm fungerade minst lika bra som 2-4 mm
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Inledning och bakgrund

Ett problem i samband med utförandet av ytbehandlingar är att stenskottsrisken är 
stor. För att minska denna olägenhet för trafikanterna har olika försök på senare 
tid genomförts. Det finns i princip två vägar att åtgärda problemet, antingen 
angripa stenmaterialet eller bindemedlet. Ett försök där stenmaterialet 
preparerades (med bindemedel) genomfördes 1994 på väg 86 i Y-län med blandat 
resultat. De förbättringar av vidhäftningsegenskaperna som förväntades infriades 
inte genom denna åtgärd.

På bindemedelssidan har det sedan i slutet av 70-talet skett en utveckling från 
asfaltlösningar mot emulsioner. Sedan dess har inte så mycket hänt. En anledning 
kan vara att tankbeläggningar, där ytbehandlingar ingår, minskat kraftigt i 
användning. Men i takt med att pengarna inte räcker till för 
beläggningsunderhållet har intresset för ytbehandlingar (och 
tunnskiktsbeläggningar i allmänhet) återigen väckts till liv. Och därmed också 
viljan att förbättra produkten. På bindemedelssidan har det inneburit att man för 
att förbättra vidhäftningen mellan sten och bindemedel nu på vissa sträckor 
använder sig av ett polymermodifierat bindemedel. Nästa steg som nyligen 
påbörjats i Sverige och som notatet beskriver är hur man genom tillsats av ett 
additiv på ett bättre sätt kan kontrollera brytningsförloppet vid ytbehandlingar.

Sommaren 1995 utfördes en ytbehandling på väg 651 mellan Växbo och Bollnäs 
med en ny brytningsstyrd emulsion. Vägverket hade gett Skanska i uppdrag att 
ytbehandla sträckan och man valde att pröva det nya bindemedlet Nyspray S från 
Nynäs. Nyspray S är framtaget för att motsvara dagens krav på ytbehandlingar, där 
snabbt trafikpåsläpp, höjda trafikklasser och minimal påverkan på arbets- och 
omvärldsmiljön är önskvärda mål.

Resultatet från försöket 1995 var så gott att Vägverket beslöt att genomföra 
ytterligare försök med det nya bindemedlet. Sommaren 1996 byggdes ytterligare 
en provväg, den här gången på väg 62 mellan Deje och Olsäter. Försöket 
genomfördes som ett mindre FoU-projekt med Nynäs, Skanska, Vägverket och 
VTI som inblandade parter. VTTs roll var dels att följa upp provvägen genom 
besiktning och fältmätningar, dels dokumentera försöket. I fältmätningarna ingår 
texturmätningar och fotografering, vår och höst, samt RST-mätningar varje höst. 
Provvägen kommer till att börja med att följas upp under en 5-års period.
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Syfte

Syftet med projektet var att pröva ett nytt bindemedel, Nyspray S, i samband med 
ett ytbehandlingsjobb i Värmland. Detta bindemedel är en ny brytningsstyrd 
emulsion för just ytbehandlingar. I försöket jämförs fyra sträckor med detta 
bindemedel med en konventionellt utförd ytbehandling med BE 65R (två 
sträckor).

Försöket hade ytterligare ett syfte, att studera om en förhöjd vältinsats kunde 
påskynda härdningen av ytbehandlingen, dvs få stenmaterialet att snabbare fästa 
mot bindemedlet. Härdar ytbehandlingen fortare kan man sopa ytan tidigare varvid 
risken för stensläpp och stenskott minskar. Det är också en fördel om stenen 
hinner orientera sig på den del av vägbanan där inte trafiken går, mellan och 
utanför spåren, innan stenen nyper fast. På så sätt får ytan en homogenare 
skrovlighet (stenen lägger sig) och risken för stenlossning kan eventuellt minska 
vid snöröjningen. Förhöjd vältinsats skall sålunda göra en del av det arbetet som 
trafiken annars står för fast jämt fördelat över hela körbanan.

De faktorer som avsågs att studeras i försöket var följande:

• inverkan av polymermodifierad emulsion
• inverkan av brytadditiv
• finmakadam alternativt sand som avsandningsmaterial
• klimatets påverkan
• effekten av förhöjd vältinsats
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Unycold - Nyspray S

Det nya systemet med brytningsstyrd ytbehandlingsemulsion är ett resultat av 
forskning för att bättre svara upp mot dagens krav på mer tillförlitliga 
ytbehandlingar. Nynäs har valt att kalla systemet Unycold. Nyckeln till systemet är 
emulsionen Nyspray S, som är speciellt framtagen för ytbehandlingar med lite 
högre krav. Den består av ett polymermodifierat bindemedel som anses ha god 
vidhäftning mot de vanligaste stenmaterialen. Systemet bygger på att emulsionen 
och brytadditivet hålls åtskilda tills de precis före spridarmunstyckena blandas. 
Brytningen påskyndas med hjälp av additivet. Tack vare detta blir inte 
ytbehandlingen lika känslig för yttre faktorer som temperatur, väder och vind som 
en konventionell ytbehandling med BE 65 R är.

Precis som vid ytbehandling med traditionella emulsioner bör vältningen vara 
snabb och effektiv. Stenarna skall orienteras och snabbt låsas fast mot underlaget 
innan trafiken släpps på. Redan inom en timme skall man kunna sopa ytan. Till 
skillnad från konventionell teknik då sopningen utförs långt senare, blir den därför 
en naturlig del i processen och kan utföras av samma arbetslag.

På laboratoriet har det nya bindemedlet uppvisat mycket intressanta resultat. 
Bland annat har man prövat bindemedlet enligt Spinn-test och Vialit-test med 
mycket gott resultat jämfört med det konventionella bindemedlet BE 65 R.

Kvarhållande 
kraft

Figur 1 Med Spinn-test undersöks bindemedlets förmåga att hålla kvar
stenen under emulsionens brytningsförlopp. Med Nyspray S och 
brytadditivet Nybreak S4 uppnås snabbt den nivå som krävs för att 
klara sopning (Nynäs produktblad).
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Procent stenar 
som sitter kvar

Figur 2 Vialit-test visar bindemedlets förmåga att hålla kvar stenen vid olika
temperaturer. Som diagrammet visar, minskar risken för stensläpp 
vid användning av Nyspray S jämfört med en konventionell 
emulsion av typ BE 65 R. Förbättringen är störst vid låga 
temperaturer (Nynäs Produktblad).
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Beskrivning av försöket

Provsträckor
Försöket genomfördes under vecka 26 och 27 på en sträcka av väg 62, delen Deje 
- Olsäter i S-län, med Skanska Sydöst som entreprenör. Försöket hade, som 
nämnts tidigare, två primära syften, dels att testa ett nytt bindemedel dels testa 
inverkan av högre vältinsats.
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Figur 3

i
Deje

Provsträckor på väg 62, Deje - Olsäter. De skuggade partierna 
markerar förhöjd vältinsats.

Väg 62 går mellan Karlstad och Hagfors. ÅDTt är ca 2200 fordon per dygn och 
trafiken är att beteckna som spårbunden. En del timmertransporter förekommer.
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Befintlig beläggning var en justeringsmassa, AGF 16, som var ett år gammal. 
Omgivningen är varierande, från skog till ängsmark och vägen är delvis kuperad. 
Det innebär att sträckorna skiljer sig en del, allt frän öppnare partier till skuggiga, 
raksträckor till tvärare kurvor och en del sträckor ligger delvis i backar. Dessa 
faktorer måste beaktas vid utvärderingen av de olika sträckorna.

Totalt ingar 10 sträckor i provvägen. De olika kombinationerna av provsträckor 
redovisas i figur 3. Referenssträckorna, sträcka 1A och IB, lades den 28/6. Den 
1/7 utfördes sträckorna 2A, 2B och 3A och den 2/7 utfördes sträcka 3B, 4A och 
4B. De avslutande sträckorna 5A och 5B utfördes den 3/7.

Spridning av emulsion
Med det normala bindemedlet BE 65 R spreds i medeltal på ytorna 1A-1B 2,37 
kg/m". Resterande ytor med PMB, gavs en något högre bindemedelsgiva, 2,44 
kg/m" i medeltal.

På sträcka 4 och 5 blandades ett additiv till bindemedlet. På sträcka 4 inblandades 
2,5 % brytadditiv medan sträcka 5 erhöll något mindre mängd brytadditiv. 
Optimal inblandning är 2,5 % och blandar man i mer finns risken att emulsionen 
bryter så snabbt att vattnet blir instängt mellan befintlig vägbana och 
bindemedelsskikt.

Spridarbilen har två tankar, en stor för emulsionen och en liten för additivet. 
Produkterna blandas inte förrän precis före spridningen.
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Bild 1 Spridning av emulsion med PMB.

Spridning av stenmaterialet
Det pågrus som användes var makadam 8-11 mm. Materialet utgjordes av ortens 
sten och leverantör var KVB, Karlstad. Spridningsmängden var cirka 10 l/m', 
vilket innebar att ytan väl täcktes av stenmaterialet. Stenmaterialet var vid 
utförandet fuktigt, vilket är att föredra vid ytbehandlingsarbeten eftersom risken 
för plockning från hjulen pa spridarna, lastbilarna och vältarna annars är 
överhängande.

Som avsandningsmaterial användes två olika fraktioner, 0-8 och 2-4 mm. Syftet 
med att avsanda en yta är den att det finare materialet skall lägga sig emellan de 
större stenarna för att på så sätt stabilisera upp dem och förhindra att bindemedel 
fastnar på vältar och fordon.

Bild 2 Spridning pågrus.
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Bild 3 Yta 3A med polymermodifierad emulsion (PME).

Vältning
Varje provsträcka (1-5) delades in i två lika stora delytor (A och B). Alla ytor med 
A vältades på ett konventionellt sätt, det vill säga en CA15-vält med gummiklädd 
vals. Ytorna B utsattes för intensiv vältning, vilket innebar att 2 CA15-vältar och 
en gummihjulsvält användes.

Vid den konventionella vältningen vältades ytan innan avsandningsmaterialet 
spreds. Vid den intensiva vältningen användes en CA15-vält samt 
gummihjulsvälten direkt efter att pågruset påförts, den andra CA15-välten 
användes efter avsandningen.

Bild 4 Gummihjuls- och vanlig vältning efter
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Bild 5 Vältning med CA15-vält efter avsandning.

Sopning
PME och brytadditiv innebär att tiden mellan utförande och sopning kan minskas 
från dagar ned till timmar. Yta 1A och IB sopades efter tre dagar, yta 2A, 3A och 
3B sopades en dag efter utförandet medan yta 4A, 4B, 5A och 5B sopades 3-4 
timmar efter det ytbehandling utfördes. På yta 2B påbörjades sopningen endast 
några timmar efter utförandet men det visade sig vara alldeles för tidigt eftersom 
en del stenmaterial lossnade vid sopningen. Liknande stensläpp förekom på flera 
av sträckorna vilket visar att sopmaskinen kanske var för kraftfull för den här 
typen av åtgärder (förhållandevis tidig sopning av Y IB).

Övriga kommentarer
Vid försöket var vädret för det mesta mulet och med någon regnskur varje dag. 
Lufttemperaturen höll sig mellan 13-16°C.

Lotsning av trafik påbörjades från och med sträcka 3B. Totalt utfördes cirka 
80.000 nr. På grund av skador, främst stensläpp, har ca 1.500 m2 av den totala 
ytan reparerats.

Kvalitetskontrollerna av asfaltspridaren, emulsionerna och stenmaterialet framgår 
av bilagorna 1-3.
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Besiktning

Besiktningar av vägen gjordes dels när försöket utfördes, dels en och sex veckor 
efter byggandet samt efter tre månader i samband med referensgruppens 
gemensamma inspektion av provvägen hösten 1996.

Besiktning i samband med utförandet av provvägen
VTI deltog endast vid två av de fem dagarna som försöket pågick (1-2/7). 
Följande iakttagelser gjordes:

Vid båda dagarna hade det regnat på morgonen/förmiddagen, varför arbetet inte 
påbörjades förrän körbanorna torkat upp. Utförandet skiljde sig inte nämnvärt från 
ett vanligt ytbehandlingsarbete, dvs först spreds ett lager med emulsion (+ ev. 
additiv) följt av ett lager pågrus. Därefter påbörjades vältmomentet, vilket har till 
uppgift att orientera och låsa fast stenmaterialet mot underlaget. Vältmomentet var 
som tidigare nämnts indelat i två olika utförande, ett med normal vältning och ett 
med förstärkt vältning. De ytbehandlade ytorna avsandades sedan med sand. I det 
förstärkta vältmomentet vältades ytoma i samband med detta ytterligare en gång.

Vid sträcka 2A sattes sopning in tidigt, cirka en timme efter det avsandningen var 
utförd. Detta visade sig vara i tidigaste laget eftersom sopmaskinen borstade loss 
en del stenmaterial. Senare på sträcka 3B satte man in trafiklots för att dämpa 
hastigheten och därmed minimera risken för stenskott. Trafiken fungerar i detta 
läge som en extra vältomgång. Sopningen kunde inte påbörjas så snabbt som man 
önskat men den utfördes ändå samma dag, vilket är mycket snabbare än vid 
ordinarie ytbehandlingar. Någon direkt skillnad mellan de ytor som utsattes för 
extra vältinsats och de med ordinarie kunde inte skönjas vid utförandetillfället. 
Detta kan/bör dock märkas på längre sikt.

Avsandningen varierades mellan fraktionerna 2-4 och 0-8 mm. Avsandningen har 
till uppgift att minska risken för stenplockning från vält och lastbilar: Fraktion 2-4 
mm, med ensartat krossmaterial, bör kunna kila fast och stabilisera pågruset, 
vilket medför att ytan kan trafikeras snabbare. En annan positiv effekt av 2-4 mm 
material är att beläggningen kan få en jämnare yttextur genom att hålrummet 
mellan pågruset tätas igen.

Den emulsion som användes till provsträckoma var baserad på polymermodifierat 
bindemedel (PMB). Den här typen av modifierade emulsioner anses förbättra 
vidhäftning mellan bitumen och stenmaterial och detta märktes på de sträckor som 
utfördes genom att stenen satt fast ordentligt efter det emulsionen brutit 
(stenmaterial satt hårt fast i det sega bindemedlet). För att ytterligare förbättra 
styrningen av brytförloppet tillsattes ett additiv, Nybreak S4. Med hjälp av 
additivet kan man styra brytförloppet med hänsyn till väder och vind vilket 
välkomnas för ytbehandlingsarbeten. Vid utförandebesiktningen kunde man märka 
att vidhäftningen var mycket god.
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Besiktning efter vägens utförande
Vägen besiktigades och fotograferades cirka en vecka efter utförd ytbehandling. 
Samtliga ytor fotograferades i två linjer per sträcka. Vid varje linje togs tre 
fotografier; höger respektive vänster hjulspår samt mellan hjulspår. I bilaga 4 
redovisas några fotografier från högra hjulspåret.

Besiktning juli 1996 (foton i bilaga 4):

• Ytorna 1A och IB såg bra ut. Lokala stensläpp på 1 B.
• Yta 2A, lokala stensläpp och några mindre lagningar.
• Yta 2B, lokala stensläpp.
• Yta 3A, lokala stensläpp, tendens till svärta på sina håll.
• Yta 3B, lokala stensläpp.
• Ytorna 4A och 4B, lokala stensläpp.
• Ytorna 5A och 5B såg bra ut, lokala stensläpp.

Som det framgår av besiktningen förekom på de flesta sträckor lokala, mindre ytor 
(några kvadratmeter) med stensläpp. På några håll förekom litet större ytor med 
stensläpp. Ytorna åtgärdades senare genom påförande av 1,7 kg/m2 Y1B 8-11 mm 
+ avflisning 4-8 mm samt mindre ytor med enbart 4-8 mm.

Texturmätningar genomfördes i slutet av augusti 1996. I samband med dessa 
mätningar besiktigades även ytoma i övrigt, främst med avseende på stensläpp, 
svärtningar och blödningar. Med svärtning menas att ytan är bindemedelsrik till 
skillnad mot blödning där stenarna ej syns.

Besiktning augusti 1996 (foton i bilaga 5):

• Ytorna 1A och IB såg bra ut.
• På yta 2A förekom lagningar, något fet i spåren.
• Yta 2B syntes svärta till lokala blödningar i spåren. Lagningar förekom.
• Yta 3A svärtad i spåren. Lokalt blödningar. Lagning i spår.
• Yta 3B delvis svärtad i spåren.
• Ytorna 4A och 4B såg båda bra ut. Något svärtad.
• Ytorna 5A och 5B såg bra ut. Något svärtad.

Sammanfattningsvis kan man säga att sträckorna 1, 4 och 5 såg bäst ut. Förutom 
sträckorna med BE 65 R var det alltså de sträckorna med PMB + additiv som såg 
bäst ut.

Gemensam besiktning
Den 18/9-96 gjordes en gemensam besiktning med deltagare från Vägverket, 
Skanska, Nynäs och VTI. Man gick då över samtliga ytor och konstaterade bland 
annat följande:

• den intensiva vältningen hade gett en klart tätare yta och bättre orientering av 
stenmaterialet, men att effekten var minst på sträckorna med BE 65 R.

• att effekten av avsandningsmaterial 2-4 mm ej motsvarade den fördyring det 
innebär

VTI Notat 7-1997
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• att avsandningsmaterial 0-8 mm verkade vara en fördel att använda
• bästa ytorna vi detta besiktningstillfället var yta 3B, 4B och 5B.

Protokollet från besiktningen framgår av bilaga 6.

Bild 7 Sträcka 4A i juli 1996.
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Texturmätning 

Sand-patch metoden
VTI hade bland annat i uppgift att studera texturförändringen för de olika 
sträckorna. För att mäta detta användes sandutfyllnadsmetoden (Sand-patch). 
Metoden innebär att en känd volym sand packas och nedarbetas i beläggningsytan 
tills en cirkulär sandfläck i nivå med texturtopparna erhålles. Diametern på den 
erhållna sandfläcken mäts varefter arean beräknas. Volymen dividerat med arean 
ger medeltexturdjupet. I bilaga 7 redovisas hjälpmedel och metodik.

För provsträckoma vid väg 62, Deje - Olsäter utfördes texturmätningar i höger 
respektive vänster hjulspår samt mellan hjulspår. På varje provsträcka utfördes 
texturmätningaran vid två skilda sektioner. Provsektionerna (mätpunkterna) valdes 
främst ut med avseende på sol respektive skugga. I tabell 1 redovisas 
provsektionernas läge och kompletterande uppgifter för varje mätpunkt.

Tabell 1 Provsektioner på väg 62, Deje - Olsäter.

Sträcka Mätpunkt Läge Kompletterande uppgift

1A 1:1 400 m Raksträcka, sol
1:2 800 m Kurva, delvis sol

IB 1:3 400 m Rak, sol
1:4 800 m Kurva, skugga

2A 2:1 450 m Raksträcka, sol
2:2 900 m Raksträcka, backe, sol

2B 2:3 450 m Raksträcka, backe, skugga
2:4 1200 m Raksträcka, backe, delvis sol

3A 3:1 400 m Raksträcka, backe, delvis sol
3:2 1100 m Raksträcka, backe, skugga

3B 3:3 400 m Raksträcka, backe, skugga
3:4 1000 m Kurva, sol

4A 4:1 550 m Raksträcka, delvis sol
4:2 1100 m Kurva, delvis sol

4B 4:3 450 m Raksträcka, sol
4:4 800 m Raksträcka, delvis sol

5A 5:1 400 m Raksträcka, sol
5:2 1000 m Raksträcka, skugga

5B 5:3 700 m Raksträcka, skugga
5:4 1200 m Kurva, sol

Enligt metodbeskrivning för sandutfyllnadsmetoden skall sandfläckens diameter 
bestämmas genom fyra mätningar. Resultatet av medelvärden från första 
mättillfället den 26/8 redovisas i figur 4.

VTI Notat 7-1997
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Figur 4 Resultat av medeltexturdjup enligt Sand-Patch hösten 1996.

Bild 8 Mätning av medeltextugenom Sand-Patch.
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Makrotextur enligt Laser-RST
Med hjälp av Laser-RST (VTIs forskningsbil) kan vägytans makrotextur mätas 
kontinuerligt i och mellan hjulspåren (kamera 4 och 8). Normalt brukar RRMS- 
värdet användas för att beskriva ytans makrotextur (skrovlighet). RST-data 
redovisas över 20-meters sträckor och medelvärdena för respektive provsträcka 
framgår av figur 5.

Figur 5 Resultat av makrotexturmätning (RRMS) enligt Laser-RST hösten 
1996. Medelvärden i båda körriktningarna.

Kommentarer till texturmätningarna (främst Sand-Patch):

Som väntat ligger texturen på en lägre nivå i hjulspåren jämfört med ytorna mellan 
spåren. Detta är en effekt av att trafiken trycker ned och orienterar stenmaterialet 
på trafikerade ytor. Mellan hjulspåren är trafiken däremot ringa med liten 
efterpackning som följd. Texturdjupet varierar något mellan sträckorna men 
samtliga ytor kan fortfarande betecknas som ungefär lika skrovliga. I hjulspår har 
vi lägst medeltexturdjup på sträcka 5A (1,7 mm) och högst på sträcka 1A och IB 
(2,2 mm). Studerar man skillnaden mellan hjulspår finner man att lägst värde 
erhölls på sträcka 5B (2,5 mm) och högst på sträcka 3A (3,1 mm).

Jämför man de enskilda sträckorna med avseende på vältningen (figur 4) kan man 
konstatera den intensiva vältningen verkar haft avsedd verkan. Detta märks på 
texturmåtten från ytorna mellan hjulspåren. I fyra fall av fem är medeltexturdjupet 
lägre på ytor med extra vältinsats jämfört med ordinarie. Det bör innebära att 
ytorna har bättre förutsättningar att klara vinterväghållningen eftersom 
stenmaterialet inte ”sticker upp” lika mycket som annars är fallet.

Typen av avsandningsmaterial (0-8 och 2-4 mm) verkar inte ha påverkat 
texturdjupet nämnvärt. Enligt de båda texturmätningarna verkar, i hjulspåret, 
sträckan med BE 65 R har erhållit det högsta texturdjupet. I övrigt är det svårt att
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ännu så länge se att typen av bindemedel haft någon påtaglig effekt på vägytans 
textur.

Till sist bara några ord om de båda mätmetoderna. Jämför man Sand-Patch med 
Laser-RST ser man att de inbördes resultaten är ungefär lika, men att mätvärdet är 
cirka 3 gånger större vid mätning med Sand-Patch (tidpunkten skiljer dock en 
månad). RST-mätningen skall ses som en kompletterande undersökning till Sand- 
Patch och det är osäkert om den på nylagda ytbehandlingar, som är mycket 
skrovligare än massabeläggningar, på ett korrekt sätt fångar upp makrotexturen. 
Fördelen är att hela vägsträckningen kan mätas och att variationerna inom en 
sträcka kan fångas upp genom standardavvikelsen.

Nackdelen med Sand-Patch är att antalet mätpunkter alltid blir begränsat och 
därför är det viktigt att de placeras ut med tanke på de olikheter som kan tänkas 
uppstå på vägen (t ex sol-skugga, backe-plant, raksträcka-kurva) och att hänsyn tas 
till eventuella blödningar/stensläpp på den nylagda ytan.

Spårdjup och jämnhet enligt Laser-RST
I samband med RST-mätningen erhölls data om vägens spårdjup och jämnhet 
enligt IRI. Medelvärdena för respektive sträcka och körriktning framgår av 
figurerna 6 och 7.

Figur 6 Spårdjup(mm) enligt RST-mätning i september 1996. 
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Figur 7 IRI-värden (mm/m) enligt RST-mätning i september 1996.
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Sammanfattande kommentarer
Notatet är i detta skede att betrakta som en byggnadsrapport av provvägsförsöket 
inklusive första tidens uppföljningar. Fältmätningarna (sk nollmätningar) kommer 
att ligga till grund för bedömningen av vägytans (ytbehandlingens) utveckling i 
fortsättningen. Därför är det i detta skede för tidigt att dra mer långtgående 
slutsatser av försöket. Inledningsvis kan dock följande kommentarer göras:

• det nya polymermodifierade bindemedlet som användes visade sig tillsammans 
med brytadditivet kunna få stenen att fästa i ett tidigt skede så att sopningen 
kunde komma igång några timmar efter utfört arbete. Detta har naturligtvis en 
positiv effekt för trafikanterna och väghållaren eftersom vägbanan snabbare blir 
trafikerbar och risken för stensläpp minskar. Det är dock viktigt att vägbanan 
inte sopas för tidigt så att stenmaterialet av den anledningen släpper.

• den intensiva vältningen verkar ha givit en positiv effekt på vägytans 
texturdjup, framför allt på den del av körbanan som inte ligger i hjulspåren och 
på så sätt inte erhåller en efterpackning av trafiken. Enligt texturmätningen från 
slutet av augusti uppvisar sträckorna med intensiv packningsinsats, på den del 
av vägbanan som ligger mellan hjulspåren, lägre texturdjup jämfört med 
ordinarie vältinsats. Syftet med extra vältinsatser på den här typen av 
beläggningar är att stenmaterialet skall hinna orientera sig ordentligt (lägga sig 
ned) innan emulsionen bryter och att påskynda härdningsförloppet.

• en del (mestadels lokalt) ytor erhöll stensläpp under utförandet av provvägen. 
Orsaken var att sopningen startades för tidigt, innan stenen hunnit fästa 
ordentligt i bindemedlet. När detta upptäcktes kontrollerades ytan noggrannare 
innan sopningen sattes in. Sopmaskinen kanske också var för kraftfull för 
sopning av nylagd ytbehandling. Några ytor åtgärdades därför genom påförande 
av ett nytt lager emulsion och stenmaterial. Det är också viktigt att komma ihåg 
att väderleken vid försöket mestadels var fuktigt och kyligt och arbetena 
försenades bland annat på grund av regn.

• vid besiktningen i slutet av augusti konstaterades att ytan, på sina håll, erhållit 
svärtning i hjulspåren (ej blödningar). Detta tyder på att bindemedelshalten 
eventuellt legat på en något för hög nivå för vissa avsnitt (backar, skugga, hårt 
underlag). Samtidigt brukar ytbehandlingar uppvisas svärtning efter sommaren 
och det kan vara bra med ett litet bindemedelsöverskott i ytan inför 
vinterhalvårets trafik- och klimatpåkänningar.

Provvägen avses att följas upp under en femårsperiod. Modifierade bindemedel 
anses förbättrar beläggningens åldrings- och temperaturegenskaper samt 
vidhäftningen mellan stenmaterial och bitumen. Det är därför viktigt att dessa 
faktorer hinner verka en tid innan en slutgiltig bedömning görs.
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Provningen utförd av: Bo Karlsson

Spridarens fabrikat: I Savalco
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Pumpinställning : 
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Produkt: NYSPRAY S4
Referensnr.: 102-6
Provtagn.plats: 251,27 Nynäshamn 
Provmängd: 1 1
Arkiverat: j

/  j<L
Rappcrten granskad av: . . .....

Registr. av: LST
Reg*dat\m: 960701
Provt,datum: 960628
Färdigdatum: 9 60701
Färdiganalys: LST

Analys Metod Resultat Enhet

Silrest 50°C 
Viskositet 50 ° C 4 mm 
Brytindex
Återstod Hot Plate

FAS 341 
FAS 342 
FAS 345

0.02 vikt-% 
26.0 s 

71
69.3 vikt-%

Nynäs AB
Produktkcntrol!
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Produkt: NYSPRAY S4 V a r u k o d :  78078
Lagerkontroll Registr. a v :  LST

Referensnr: 096-7  Provnr: 1996-01544
Provt.plats: 251.27, Nynäshamn Provt.datum: 960701
Rapport till: Klockan:
Provmängd: 11 Reg. datum: 960701
Arkiveras: j Godkänd: Ja Färdigdatum: 960701
Provet märkt: * Färdiganalys: LST
Rapporten granskad av: .......................

Analys Metod Resultat Enhet

Silrest 50°C FAS 341 0 r 02 vikt-%
Viskositet 50ÖC 4 mm FAS 342 26.3 s
Brytindex FAS 345 71
Återstod Hot Plate 69.3 vikt-%
Partikel Number CIS100 0.94 M
Partikel Area CIS100 3.61 /U
Partikel Volume CIS100 5.72
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Registr. av: LST
Provnr: 1996-01575
Provt.datum: 960701 
Klockan:
Reg. datum: 960703
Färdigdatum: 960703
Färdiganalys: LST

Analys Metod Resultat Enhet

silrest 50°C FAS 341 0. 02 vi3ct-%
Viskositet 50°C 4 mm FAS 342 21-6 s
Brytindex FAS 345 77
Återstod Hot Plate 69. 5 vikt-%
Partikel Number CIS100 1-16 P

Partikel Area CIS100 3 . 57 P

Partikel Volume CIS100 4 . 51 P
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KVALITETSKONTROLL Stenmaterial

Uppdragsgivare :

Vägverket Region Väst
Leverantör

KWB Karlstad
Produkt

8-11 Makadam

Provnr 1057
Provt datum 1996-07-01
Märkning 62-1 1A

Entreprenör .

Skanska Sydöst AB
Objekt

62-1 Deje-Olsäter

Provtagn plats 

Provtagare CY

Notering:

Kornstorleksfördelning
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Thomas K a r lsson
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Bilaga 3
sid 5 (5)

KVALITETSKONTROLL Stenmaterial

Uppdragsgivare

Vägverket Region Väst
Leverantör 

KWB Karlstad
Produkt

8-11 Makadam

Provnr 1061
Provt datum 1996-07-03
Märkning 62-1 3A

Entreprenör :

Skanska Sydöst AB
Objekt :

62-1 Deje-Olsäter

Provtagn plats Sektion 1 2 /  600 H.S 

Provtaga re C Y

Notering:

Kornstorleksfördelning

A n a ly s v a rd e 0 9 11 2 C 2 2 11 8 89 2 100 0 1 00 0 100 0 100 0

ROC£N̂ 3Y 1996-08-01

Thom as K ar lsson
Id j x d L

Skanska Sydost AB
V aglabo ra ton et

380 30 ROCKNEBY
Asfaltverket 0480 6 6 1 7 8  0480 665 12 0 1 0 -66 124  15 Vaxjö 556075-1850
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Bilaga 4
Besiktning juli-1996

Bild 2 Sträcka 2 A.

Bild 1 Sträcka 1 A.
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Bild 4 Sträcka 4 A.

Bild 3 Sträcka 3 A.
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Bild 5 Sträcka 5 A.





Bilaga 5
Besiktning augusti-1996

Bild 2 Sträcka 2

Bild 1 Sträcka 1 A.
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Bild 3 Sträcka 3 A.



Bilaga 6 nywdeje.kho

BESIKTNING YTBEHANDLING V62 DEJE - OLSÄTER

Deltagare: Kurt Edlund 
Torbjörn Jakobsson 
Christer Yrmark 
Kjell Hortlund

Vägverket Region Mitt 
VTI
Skanska Sydöst AB 
Nynäs AB

cc: Roland Styffe

Datum: 18 sep 1996

Sträckindelning redovisas i bilaga nr 1.

Kommentarer:

Sträcka 1 A: Sopningen utfördes tre dygn efter ytbehandlingen.

IB: Texturen visade ingen synbar skillnad mot 1 A. Något tätare textur vid utläggningen.
När sopningen utförs som i detta fall efter några dagar uppkommer mindre antal lösa 
stenar efteråt.

VTI:s texturmätning utförd i aug visade klart lägre värden på sträckorna med extra 
vältningen.

2A: Bindemedlet högre upp mellan stenarna. Skillnad i textur i spår och mellan spår.

2B: Sämsta sträckan p g a för tidig sopning som avlägsnade stenar ur ytbehandlingen.
Kan försvåra vidare undersökning. Ca 1500 m2 har fått repareras vilket gjordes den 5 
aug med 1,7 kg/m2 och 8-11 mm + avflisning 4-8 mm. (Mindre ytor åtgärdade med 
enbart 4-8 mm.)

3A. Något överdimensionerat med bindemedel i hjulspåret. Svärtning i hjulspåren kom 
med värmeböljan i aug.
Tämligen stor texturskillnad mellan hjulspår och icke hjulspår.
Svårt se några stenar från kilstenen 2-4 mm.

3B: Mindre solbelyst, mer skog = mindre svärtning i hjulspåren.
Kurt Edlund: "Exemplarisk ytbehandling - så här skall en ytbehandling se ut" 
Stenarna ligger mycket plattare och något mer kilsten finns kvar.

På sträckorna 3 A - 3B utfördes sopningen dagen efter utförandet av ytbehandlingen, 
sedan kompletterades sopningen endast med sopning av kanter och infarter

4A Vältningen har inte orienterat stenarna tillräckligt Stenarna haft något svårare att 
hinna lägga sig tillrätta. Svärtning i hjulspåren.

4B. Klar effekt av extra valtning Texturen mycket slatare



Så här skall en ytbehandling med polymermodifiering och brytkontroll utföras - 
intensiv vältning och avsandning med 0-8 mm Även här svärtning.

5A: Mer 2-4 material syns. Skillnaden i textur mellan hjulspår och icke hjulspår är i alla 
fall stor.

5B: Detta är sträckan med det dyraste utförandet. Har gett en mycket tät yta, lägsta
texturvärdet. Mycket liten skillnad mellan hjulspår och icke hjulspår.

Sammanfattning:

Ytorna visar genomgående skillnad mellan texturen i hjulspåren och mellan hjulspåren/kanterna. 
Skillnaden är speciellt stor på stracka 5A; snabb brytning, en vält och avsandning med 2-4 mm.

Den intensiva vältningen har gett klart tätare yta och en bättre orientering av stenmaterialet. En 
gummihjulsvält extra kostar uppskattningsvis ca 0.20 kr/m2. Effekten av intensiv vältning är minst 
på sträckorna med BE65R, där det är fullt tillräckligt med en vält.

Med brytadditiv utfördes sopningen tidigt, 3-4 tim efter ytbehandingen. Behovet av kompletterande 
sopningar var större än på de andra sträckorna. Stenskottsskyltama togs bort inom 3 dygn. Här är 
det flest stenar sorti sitter så pass hårt med en hörna i bindemedlet att sopen inte tar dem, men 
trafiken kommer att vicka loss dessa efter en tid. På ytor med senare sopning har trafiken redan 
vickat loss dessa stenar. En tidig sopning avlägsnar 80-90% av de stenar som inte får plats i 
ytbehandlingen, resten tas av trafiken och vid senare sopning. För trafikanten måste det vara 
positivt att de flesta lösa stenar är avlägsnade så här tidigt.

På de övriga ytorna sopades ytbehandlingen efter 1 -3  dygn och stenskottsskyltama togs bort inom 
7 dagar.

När polymermodifierat bindemedel används med brytadditiv är det en klar fördel att använda sig av 
intensiv vältning.

Avsandningsmaterial 2-4 mm fördyrar ytbehandlingen med 0.70 - 0.80 kr/m2. Effekten är mycket 
tveksam. För att få bästa effekten med finmakadam måste första lagrets stenmaterial spridas glesare 
Detta låter sig inte göras så lätt då kladdning på maskinhjulen och plockning uppstår 
Avsandningsmaterial 0-8 mm är att föredra.
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Bilaga 7

Bestämning av medeltexturdjup enligt sandutfyllnadsmetoden 
(Sandpatch)

Metoden innebär att en känd volym (25 ml) fin sand packas och nedarbetas i 
beläggningsytan tills en cirkulär sandfläck i nivå med texturtoppama erhålles. 
Diametern på den erhållna sandfläcken mäts, varefter arean beräknas. Volymen 
dividerad med arean ger medeltexturdjupet (MTD). Vid mättillfället måste ytan vara 
absolut torr.

Hjälpmedel
1) Mätcylinder och utstiykare enligt bilaga 1 (VTI ritn. M4-522.01).
2) Baskarpsand 6 av fraktionen 0,125-0,250 mm, där kom mindre än 0,125 och 

större än 0,250 mm siktats bort. Vid mätningar på grov yttextur (MTD >1,5 mm) 
kan dock sanden användas i ursprungsskick.

3) Mätsticka (linjal) med min-längd 400 mm, graderad i mm.

4) Borste for rengöring av provytan 

Ev

5) Vindskydd

6) Utrustning för torkning av ytan.

Metodik
1) Välj mätställe, borsta och torka ev ytan
2) Fyll mätcylindem med sand, stöt cylinderfoten tre gånger mot vägytan för att 

packa sanden och komplettera påfyllningen.
3) Häll försiktigt ut sanden till formen av en kon på ytan och om det är nödvändigt, 

skydda mot vindens inverkan, exempelvis med den fria handen.
4) Fördela sanden i en cirkulär fläck med hjälp av utstrykaren, som med lätt tryck får 

utföra små cirkulära rörelser i ytans plan. Bilaga 2.
5) Sandfläckens diameter bestäms genom fyra mätningar med 45° vridning av 

linjalen före varje mätning. Anges på 5 mm när.
6) Medeltexturdjupet (MTD) i mm beräknas ur formeln:

Där V = sandvolym (25000) i mm3
D = sandfläckens medeldiameter i mm
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UTSTRYCKARE

BILAGA 1
e n l  v t i

RUN. MA-522.01

NITRIL GUMMI, LIMMAT MED KONTAKTLIM
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w
Väg-och transport

forskningsinstitutet
V I F O R S K A R  F O R  E T T  L I V  I R Ö R E L S E

Statens väg- och transportforskningsinstitut
har kompetens och laboratorier för kvalificerade forsk
ningsuppdrag inom transporter och samhällsekonomi, 
trafiksäkerhet, fordon, miljö samt för byggande, drift 
och underhåll av vägar och järnvägar.
Adress Telefon Fax
581 95 Linköping 013-20 40 00 013-14 14 36


