
VTI notat 57-1998

Skadeutredning
E4, Tranarpsbron

Författare

FoU-enhet
Projektnummer

Projektnamn
Uppdragsgivare

Distribution

Torbjörn Jacobson 

Väg- och banteknik 

60360
Smärre upprdag -  asfalt 
Vägverket Produktion 

Begränsad



Skadeutredning, E4, Tranarpsbron 

Torbjörn Jacobson

VTI Notât 57-1998



Innehåll

B a k g r u n d ........................................................................................................................................3

B e l ä g g n in g s l a g e r .................................................................................................................... 6

Sy fte  o ch  pr o v n in g spr o g r a m ........................................................................................6

Pr o v b o r r n in g ........................................................................................................................ 8

B in d e m e d e l s h a l t  o c h  k o r n k u r v a ................................................................................... 9

H å l r u m ............................................................................................................................................12

B in d e m e d e l s e g e n s k a p e r ......................................................................................................13

M e k a n is k a  e g e n s k a p e r  o c h  b e s t ä n d ig h e t ............................................................... 14

K o m m e n t a r e r  o c h  s l u t s a t s e r .......................................................................................... 16

Bilagor:

1. Minnesanteckningar från möte angående beläggningar på Tranarpsbron
2. Arbetsrecept, slitlager (RUBIT11/B85)
3. Blåsbildningsproblem vid isolering med polymerbitumenmatta
4. Kvalitetskontroll, slitlager
5. Provningsprogram för Tranarpsbron
6. Arbetsrecept, bindlager (ABS 11/B85)
7. Kvalitetskontroll, bindlager

VTI Notat 57-1998



3

Bakgrund
Beläggningsskador (bilaga 1) har börjat uppträda på den relativt nya Tranarpsbron 
(invigdes 1996) som ligger på E4:an norr om Helsingborg. Skadorna är av typen 
sten- och materialsläpp och i ett fall har en större bula (ojämnhet) iakttagits på 
snabbkörfältet (K2:an). Beläggningen har också upplevts som mjuk i ytan 
(märken efter statiska laster), bland annat under vintem 1997/98. Vid besiktning 
har det observerats att vatten sipprat upp från vägytan, vilket tyder på att vatten 
kan ha trängt in och blivit stående i de övre asfaltlagren (tydligen fungerar inte 
dräneringskanalema som avsett). Enligt uppgift förekommer vid regn fritt vatten 
på vägen på grund av dålig ytavrinning. ÅDTt ligger mellan 7000-8000 fordon per 
dygn med ca 20 % andel tunga fordon. Huvuddelen av trafiken går i 
långsamkörfältet (Kl).

God tillgång till vatten i kombination med relativt öppna asfaltlager innebär ökad 
risk för stripping, stenlossning och andra typer av beständighetsrelaterade skador. 
Stenrika beläggningar typ RUBIT och ABS har enligt färska undersökningar visat 
sig kunna vara vattengenomsläppliga, speciellt om ytoma är inhomogena på grund 
av separationer.

I samband med besiktning (Vägverket och VTI) under senvåren 1998 togs en del 
fotografier av vägbanan och de skador som uppstått.

Bild 1 Stenlossning på norra bron (körbanan mot Helsingborg).
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Bild 2 Exempel på stenlossning på norra bron (södra delen),

Bild 3 Materialsläpp i vägmarkeringen (norra bron). 
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Bild 4 Exempel på vatten som tränger upp på ur beläggningen (obs. torr 
väderlek vid besiktningen, södra bron).

Bild 5 Bulan i K2: an (n
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Beläggningslager
Slitlagret utgörs av RUBIT11/B85 som är en specialbeläggning med 
gummiinblandning. RUBIT anses bland annat ha bra friktions- och 
bulleregenskaper. Alltför hög halt gummi liksom låg halt bindemedel kan ge 
dåliga beständighetsegenskaper (känslig för separationer och fäster dåligt till 
underlaget). Som bindlager har i Kl:an en ABS11/B85 med stabiliserande medel 
(Uintaite) lagts medan K2:an består av enbart ABS11/B85 utan tillsats. Det grövre 
stenmaterialet (8-11,2 mm) utgörs av kvartsitisk sandsten från Skåne. Detta 
bergmaterial brukar av branschen benämnas för kvartsit och har för svenska 
förhållande en relativt hög porositet som dock kan variera. Den här typen av 
stenmaterial kan vara något bitumenabsorberande, dvs. bindemedel kan tränga in i 
stenmaterialet (litet mer bindemedel bör därför tillsättas). ”Skånekvartsit” anses ur 
beständighetssynpunkt ha bättre vidhäftningsegenskaper än t ex Dalslandskvartsit 
på grund av att ytorna är råare och skrovligare.

Enligt arbetsrecepten ligger bindemedelshaltema högt och hålrumshaltema lågt, 
vilket är bra ur beständighetssynpunkt (bilaga 2 och 4). Dålig packning kan dock 
ha givit upphov till högre hålrum än planerat. Alltför feta massor kan ge upphov 
till plastiska deformationer (inga deformationer observerades dock vid 
besiktningen).

Broisoleringen består av primer + matta + mastix. Enligt Vägverket upplevdes den 
polymermodifierade mastixen som fet vid utförandet. Vid svetsningen av mattan 
förekom en del släpp (bubblor) på grund av att lösningen under mattan (primem) 
inte torkat tillräckligt. Enligt VTIs expert på broisolering är det mycket viktigt att 
primem (ytan) är torr innan mattan läggs. I annat fall kan lösningsmedel, fukt eller 
luft från betongen ge blåsor som kan fortplanta sig upp till vägytan (bilaga 3). 
Denna typ av blåsor uppträder dock på sommaren när det är varmt och inte på 
vintem.

Senare undersökningar på VTI har visat att intensiv halkbekämpning med salt kan 
vid vissa förhållanden (frys-tö) medföra att beläggningen mjukas upp vid regn 
(osmotisk effekt) och speciellt om hålrumshaltema är höga. Även högt 
bindemedelsinnehåll och gummiinblandning kan ge en mjuk yta.

Syfte och provningsprogram
För att utröna tillståndet och sammansättningen i de bituminösa lagren har ett 
första skede ett antal borrkämor tagits (provningen minimeras för att inte bron 
skall ta skada). Proven (figur 1) togs i både Kl:an och K2:an och vid bättre och 
sämre sektioner samt i och mellan hjulspåren. Eftersom körfälten i riktningen mot 
Helsingborg uppvisade de flesta skadorna koncentrerades provtagningen till denna 
väghalva (bro).

Det är viktigt att påpeka att undersökningen inriktats på slit- och bindlagren och 
inte broisoleringssystemet. Broisoleringen och utloppskanalema kan indirekt ha 
medverkat till skadeutvecklingen genom att vatten blivit instängt.

VTI Notat 57-1998



7

Fig 1 Provtagningsschema från norra bron. Kryss och siffror repressenterar 
var borrningen är gjord samt provnummer.

Labprovningen omfattar följande tester:

• besiktning
• petrografi av stenmaterial
• hålrumshalt
• bindemedelshalt och komkurva
• bindemedelsförhårdning
• beständighet (vidhäftningstal)

Antalet provningar per lagertyp och provsektion har valts efter borrkämomas 
kvalitet. På bindlager från Kl:an har endast ett fåtal provningar gjorts eftersom de 
flesta borrkämoma var trasiga. Provningsprogrammet i sin helhet framgår av 
bilaga 5.
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Provborrning
Borrkämoma togs den 9 juni 1998 enligt provtagningsschemat i figur 1. I 
erhölls hela prov på slitlagret medan de flesta bindlagerprov föll sönder vid 
borrningen eller losstagningen av proven (från borrhålet eller borrkronan). 
Bindlagret satt också rejält fast i underliggande asfaltmastix. Vidhäftningen 
mellan slit- och bindlager verkade vara dålig, sannolikt beroende på att bindlagret 
inte höll ihop ordentligt. Som det framgår av fotona verkade en del av 
stenmaterialet i bindlagret vara ”strippat”, dvs. en hel del avklädda stenytor (ytor 
utan bitumen) förekom i de sönderfallna proven. Vid sektion 342 m erhölls dock, i 
hjulspåret, hela prov av bindlagret.

I K2 erhölls i de flesta fall hela borrkämor och det gällde för både slit- och 
bindlager. Bindlagret tillstånd skilde sig därvidlag markant från Kl:an och 
borrkämoma såg ut som ”normal” ABS-beläggning. Delvis trasiga prov (av 
bindlagret) som tydde på dålig vidhäftning mellan slit- och bindlager erhölls dock 
från borrkämoma tagna i ”bulan”.

I samband med borrningen besiktigades också vägytan. En del stenlossning 
observerades i Kl:an men främst i den södra delen (närmast Helsingborg) där 
också några lagningar fanns. I K2 förekom endast lokala stensläpp på den södra 
delen av bron. Bulan hade delvis gått tillbaka jämfört med besiktningen under 
våren.

I och i närheten av vägmarkeringen samt nära, främst högra skarven mot vägrenen 
förekom en del mindre, runda ytor med materialsläpp (se bilden). I vissa fall hade 
vägmarkeringen också släppt.

Bild 6 Borrkämor från Kl:an. Bindlager och mastix till vänster medan 
slitlagerproven ligger till höger.

VTI Notat 57-1998



9

Bild 7 Bindlagerprov från Kl: an. Observera det avklädda kvartsitmaterialet,
vilket tyder på att bitumen ” strippat” från stenmaterialet.

Bild 8 Borrkämor frånK2:an. 1 de flesta fall erhölls hela provkroppar.

Bindemedelshalt, kornkurva och petrografi
Proverna från bindlagret sågades ganska tunna på grund av att mastixen verkade 
inknådad i bindlagret. Meningen var att så lite mastix som möjligt skulle komma 
med i analysen. På en del bindlagerprov hade också, efter borrningen, mastix 
fastnat på mantelytan. Den mastix som fastnat skrapades bort med en varm, vass 
kniv. Eftersom provkroppama (gäller för både slit- och bindlager) blev
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erhållas för analysen.

Resultaten av analyserna redovisas i nedanstående tabell och figurer.
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Tabell 1 Bindemedelshalter på slit- och bindlager (borrkämor).

Prov
nr

Massatyp/
Körfält

Bindemedelshalt
(vikt-%)

Anmärkning

lö+4ö RUBIT11 /Kl 7,2 Slitlager
8ö+10ö RUBIT11/K1 7,4 ??

llö+16ö+17ö RUBIT11/K2 8,0 5?

llu+12u+13u ABS11/K2 8,4 Bindlager
17u+18u+19u ABS11 /K2 7,5

Figur 2 Komstorleksfördelningen hos RUBIT11 (slitlager) i K l och K2.

Petrografisk bedömning

Slitlager (fraktion 8-11 mm):
Provet bestod av ljus finkomig kvartsitisk sandsten som mörkfärgats av bitumen. 
Enstaka partiklar av mörk finkomig diabas förekom.

Bindlager (fraktion 8-11 mm):
Provet bestod av ljus finkomig kvartsitisk sandsten som mörkfärgats av bitumen, 
dock inte lika mycket som i slitlagret. Enstaka partiklar av röd finkomig granit 
och mörk finkomig diabas förekom.
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Figur 3 Komstorleksfördelning ABS11 (bindlager) i K2.

Kommentarer

Slitlager -  RUBIT11

Enligt borrkämoma låg bindemedelshalten på 7,2-7,4 % i långsamkörfälet (Kl) 
och på 8,0 % i snabbkörfältet (K2). Intrycket från vägen var också att slitlagret i 
K2 verkade aningen fetare än Kl. Resultaten stämmer tämligen väl överens med 
bindemedelshaltema enligt arbetsrecepteten som låg på 7,7 (Kl) och 8,0 % (K2) 
och kvalitetskontrollen som gav 7,6 % (Kl, bilaga 4). Det bör påpekas att 
resultatet kan ha påverkats något av att beläggningen innehåller gummi som kan 
lösas upp av lösningsmedlet eller suga upp bindemedel och därför påverka 
bindemedelshalten (sannolikt inte i detta fall). Borrkämor brukar också erhålla 
0,1-0,2 procentenheter mindre bitumen jämfört med massaprov på grund av 
effekter från borrningen och sågningen. Gummihalten i slitlagret gick inte att 
bestämma men det mesta av gummit stannade på siktama 0,5-2mm. Komkurvoma 
för slitlagret låg i samtliga fall inom gränserna för ABS11.

De något lägre bindemedelshaltema i K l (7,2-7,4 %) kan tyda på en viss 
”stripping” av bitumen.

Bindlager -  ABS11

Bindemedelshalten och komkurvan omfattar endast bindlagret i K2. 
Bindemedelshalten låg på 8,4 % vid den norra delen av bron och på 7,5 % vid den 
södra delen. Arbetsreceptet låg på 6,5 % (bilaga 6) och enligt kvalitetskontrollen 
hamnade bindemedelshaltema mellan 6,4-6,5 % för massaprov (bilaga 7). 
Sannolikt har mastix, som har hög bitumenhalt, från den underliggande 
broisoleringen trängt in i ABS-lagret (undre delen) och/eller fastnat på 
borrprovens mantelyta i samband med provtagningen. Borrkämoma skrapades
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som tidigare nämnts rena från löst bitumen men en viss del kan trots detta ha suttit 
kvar på proven och medfört en förhöjning av bindemedelshaltema, vilket 
resultaten tyder på. Komkurvoma för bindlagret klarar nästan kraven i VÄG 94 
för ABS11 (något mera mellankom som sannolikt kan förklaras av borrning och 
sågning).

Hålrumshalt
Utifrån kompaktdensitet och skrymdensitet (FAS Metod 427) har hålrumshalten 
på borrkämoma beräknats. Innan provningen delades borrkämoma genom 
sågning och sidorna skrapades i förekommande fall rena från mastix (gäller 
bindlagret) så gott det gick. Resultaten från hålrumsbestämningen redovisas i 
tabell 2 och figur 4.

Tabell 2 Bestämning av hålrumshalt.

Prov/ Hålrum Hålrum Hålrum i spår Hålrum mellan spår
Körfält (medel) (max/min) (medel) (medel)

vol-% vol-% vol-% vol-%
RUBIT11/K1 3,0 4,2-1,7 3,3 2,4
RUBIT11/K2 2,0 2,7-1,3 2,1 1,9
ABS11/K1 6,5* 7,0-6,1* 6,5* -

ABS11/K2 3,4 5,1-1,8 2,9 3,9

* = Hela prov erhölls endast i hjulspår (2st).

Figur 4 Hålrumshalt på borrprov från E4, Tranarpsbron. 
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RUB1T11 uppvisar något högre hålrumshalter i än mellan hjulspåren, vilket är 
ovanligt med tanke på trafikens efterpackning. I medeltal låg hålrumshalten på 3,0 
i Kl och 2,0 i K2:an. Värdena ligger på en förväntad nivå med tanke på det 
relativt höga bindemedelsinnehållet. Att hålrumshalten i Kl är större i hjulspåret 
än mellan spåren (ca 1,0 procentenheter) kan bero på effekter från ”stripping” 
eller liknande (vattenpåkänningar från underliggande lager). Enligt arbetsreceptet 
och kvalitetskontrollen skall hålrummet ligga på 2,3-2,4 % vid 100 % 
packningsgrad.

I de fall hela, provningsbara borrkämor erhölls av ABS11 K l erhålls 
hålrumshalter på 6,1-7,0 % i hjulspåret. Enligt arbetsreceptet och
kvalitetskontrollen av massa låg hålrumshaltema på 2,4 resp. 3,2 vol-%, dvs. på 
markant lägre nivåer än för borrkämoma. De höga hålrumshaltema (tillsammans 
med trasiga kärnorna) pekar mot att bindlagret i Kl:an förändrats genom bitumen- 
och materialförluster (stripping). En del av det borttvättade bitumenet kan ha 
fastnat i undre delen av ABS mot mastix. Bindemedelshalten och komkurvan har 
inte kunnat bestämmas pga alltför få hela prov.

ABS 11 uppvisar mer normala hålrumshalter i K2 och i medeltal ligger de på 3,4 
%. Variationen mellan de olika delproven är dock relativt stor, 1,8-5,1 vol-%. 
ABS-beläggningar brukar dock erhålla varierande hålrum och i detta fall kan 
också mastixen ha påverkat hålrumshalten, vilket den relativt stora spridningen av 
kompaktdensiteten tyder på. Vid beräkningarna av hålrummen har arbetsreceptets 
kompaktdensitet använts. Det bör tilläggas att det är svårt att på ett korrekt sätt 
mäta hålrumshalten på tunna borrkämor när det gäller skelettasfalt, speciellt om 
de är av sämre kvalitet. Ytskrovlighet, eventuella material- eller stensläpp och 
som i det här fallet mastix som har fastnat på proven kan inverka på resultatet. Vid 
högre hålrumshalter underskattar sannolikt metoden för skrymdensitet 
(vattenmetoden) det verkliga hålrummet.

Bindemedelsegenskaper
Analyser på återvunnet bindemedel från bindlager (ABS 11) och slitlager 
(RUBIT11) har utförts med avseende på mjukpunkt (KoR) och penetration. 
Återvinningen utfördes genom kallextraktion med diklormetan och 
rotationsdunstare enligt FAS Metod 419. Resultaten redovisas i tabellen 3.

Tabell 3 Analyser av återvunnet bindemedel från slit- och bindlager.

Massatyp Penetration 
vid 25°C

Mjukpunkt
(KoR)

RUBIT11 (Kl) 60
(60,60,59)

52,5
(52,2-52,4)

ABS 11 (Kl) 40
(40-40-39)

58,0
(58,0-58,2)
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Penetrationen ligger som väntat på en lägre och mjukpunkten på högre nivå för 
ABS11 än för RUBIT11. ABS-beläggningen innehåller den förstyvande tillsatsen 
Uintaite, vars syfte är att hårdgöra bindemedlet och på så sätt förbättra 
beläggningens förmåga att motstå plastiska deformationer. Med hänsyn till detta 
bedöms bindemedlets hårdhet ligga på en rimlig nivå för en beläggning som är ca
1,5 år gammal. Även RUBIT11 uppvisar bindemedelsegenskaper som verkar 
”normala” för ett slitlager. Bindemedelsåldringen för de två beläggningslagren 
bedöms därför inte som onormalt hög och bör därför inte ha bidragit nämnvärt till 
skadeutvecklingen. Inblandningen av Uintaite innebär dock att asfaltlagret styvas 
upp men det är svårt att säga om detta påverkat beläggningens beständighet 
negativt. När skador väl har börjat uppträda kan asfaltens återläkningsförmåga 
reduceras om bitumenet är alltför hårt.

Mekaniska egenskaper och beständighet
På RUBIT11 har pressdraghållfastheten och vidhäftningstalet bestämts enligt 
FAS-metoderna 449 och 446. Undersökningen gjordes på prov från både Kl och 
K2. Resultaten redovisas i tabell 4.

Tabell 4 Vattenkänslighet och draghållfasthet genom
pre ssdragprövning på borrkämor av RUB1T11.

K1
Prov

nr
Hålrum

<%)
Draghållfasthet (kPa) 

Torra Våta
1ö 3,9
2ö 2,9 877

3ö 2,7 944
4ö 1,7
5ö 3,1 1885
6ö 2,3 2027
7ö 3,5 1088
80 3,9

90 4,2 2086

10ö 2,0
Mv 3,0 1999 970

K2

Vattenabsorption (%) 

Vattenmättnadsgrad (%)

Vidhäftningstal (%)

1,6
100

48

11Ö 1,8
12ö 1,8 1593
13ö 1,8 1438
14ö 2,7 1422
15ö 2,4 1554
16ö 1,3
17ö 1,7

18ö 2,2 1411

19ö 2,5 1693
Mv 2,0 1575 1462

Vattenabsorption (%) 

Vattenmättnadsgrad (%)

Vidhäftningstal (%) 93

0,5

49
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Kommentarer

Vidhäftningstalet är från börjat framtaget för beständighetsprovning av 
nytillverkade provkroppar av massa och inte primärt för borrkämor från äldre 
beläggningar. De anvisningar som finns i VÄG 94 (> 50 %) avser i praktiken AG- 
massa eftersom det är den hålrumsrikaste massatypen per verk, täkt eller objekt 
som skall provas. Kraven på vidhäftningstal har dock skärpts på senare år och för 
1998 (Teknisk Beskrivning Väg, 1998) föreskrivs > 70 enligt FAS Metod 446 
och provningen avser borrkämor på den beläggning som per upphandlad grupp 
eller objekt har det högsta hålrummet. För bindlager gäller vidhäftningstalet >75 
% efter 7 dygns vattenlagring.

Eftersom undersökningen är upplagd som en jämförande provning och skadorna 
relaterade till beständighetsbrister hos beläggningen har vidhäftningstalet 
bestämts. Beläggningen är också relativt ny (drygt 1,5 år) varför 
kravspecifikationerna bör kunna tillämpas.

RUBIT11 från Kl uppvisar markant lägre (sämre) vidhäftningstal (48 %) jämfört 
med prov från K2 (93 %). Ett vidhäftningstal på 48 % är ett lågt värde som pekar 
mot att vattenresistensen är dålig mellan stenmaterial och bindemedel när vatten 
förekommer. Vidhäftningstal över 90 % visar på mycket bra beständighet i 
beläggningen. RUBIT11 i K2 har högre bindemedels- och lägre hålrumshalt än i 
Kl:an men denna mindre skillnad i materialsammansättning kan inte förklara 
varför RUBIT11 i Kl uppvisar så lågt vidhäftningstal som 48 %. Sannolikt har 
materialets vidhäftningsegenskaper försämrats av kvarstående vatten i 
konstruktionen som genom trafikbelastningen (och vibrationer i bron) kunnat 
pumpas genom bind- och slitlager. När ett underliggande lager erhållit 
beständighetsskador, som här är fallet, påverkas även slitlagret på så sätt som skett 
på Tranarpsbron, dvs. det börjar uppträda material- och stensläpp som brukar 
accelerera med tiden.

RUBIT11 i Kl har också tagit upp betydligt mera vatten under vattenmättningen 
än proven från K2, vilket styrker att materialet är vattenkänsligt.

Pressdraghållfastheten för torrlagrade prov ligger mellan 1500-2000 kPa, som 
väntat med de lägsta värdena för K2 som har högre bitumeninnehåll. Värdena 
ligger på normala nivåer för slitlager med hårdare bindemedel, typ B85.
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Kommentarer och slutsatser 
Slitlager av RUBIT11

RUBIT är en förhållandevis ovanlig beläggningstyp i Sverige men som då och då 
används när höga friktionsegenskaper eftersträvas. I RUBIT inblandas 
gummigranulat som ger asfaltlagret (och ytan) en fjädrande förmåga. RUBIT 
påminner i sin stenmaterialsammansättning mycket om skelettasfalt och har därför 
bra stabilitets- och slitageegenskaper om den utförs korrekt. Vägytan får också en 
relativt hög makrotextur och upplevs därför som skrovlig när den slitits in av 
dubbtrafiken. Bindemedelshalten är i förhållande till andra slitlager högre, bl. a 
för att gummit kan absorbera bitumen. Alltför hög halt gummi kan ge 
beständighetsskador och dålig vidhäftning till underlaget. RUBIT-beläggningar 
kan också bli litet ojämna (korrugerade) eftersom massan (ytan) kan vara trög och 
svårpackad pga gummits fjädrande inverkan. RUBIT anses därför vara svår att 
proportionera och tillverka. Eftersom beläggningstypen är förhållandevis ovanlig i 
Sverige är erfarenheterna (+FoU) begränsade när det gäller studier som berör 
hållbarhet och beständighet. Skador på RUBIT har dock inte varit ovanliga, bl. a 
E6, Glumslöv fick göras om.

Ingenting i undersökningen tyder på att slitlagret av RUBIT11 har 
proportionerats, tillverkats eller packats på ett undermåligt sätt utan de resultat 
som erhållits pekar mot att borrkämoma stämmer väl överens med arbetsrecepten 
och kvalitetskontrollen av massa. RUB1T11 i K l uppvisar dock sämre 
beständighet enligt provningen av borrkämor (vidhäftningstal), vilket sannolikt 
beror på att vatten blivit instängt i konstruktionen. Genom trafikarbetet från den 
tunga trafiken som huvudsakligen går i K l, har det instängda vattnet kunnat 
pumpas genom slitlagret och på så sätt har materialets vidhäftning med tiden blivit 
reducerat. De något lägre bindemedelshaltema i Kl (slitlagret) och högre 
hålrumshaltema pekar också mot att bitumen tvättats bort. Det är viktigt att 
påpeka att RUBIT proportioneras med hög bindemedelshalt, i detta fall 7,7-8,0 %. 
Ibland förekommer ännu högre bindemedelshalter, t ex 8,4 % .Det kan därför vara 
svårt att bedöma om bindemedelshalten vid K l, Tranarpsbron, bör ha legat på en 
ännu högre nivå än fallet är (beror sannolikt på typen av gummi, stenmaterial, 
komkurva, mm).

Hålrumshalten är inte anmärkningsvärt hög i RUBIT11 (3,0 vol-% i Kl) men 
undersökningar på senare tid har visat att stenrika beläggningar kan ha ett mycket 
varierande hålrum inom en begränsad yta, så det är troligt att vatten kunnat tränga 
ned genom slitlagret, speciellt i öppnare partier. Vid regn förekommer också 
vattenansamlingar på bron (bl. a vamas för vattenplaning), vilket innebär att 
tillgången till vatten är god.

De skador av beständighetskaraktär som observerats förekom huvudsakligen i 
långsamkörfältet, K l, vid skarven mot vägrenen (där brukar det stå vatten) samt 
utmed vägmarkeringen. I K2 förekom endast lokala stensläpp på den södra sidan 
av bron samt en bula som sannolikt inte direkt har med slit- och bindlagret att 
göra utan vattenansamling i underliggande lager.

Att vägytan i K2 upplevs som fet och mjuk beror på att slitlagret har högre 
bindemedelshalt och lägre hålrummet i detta körfält jämfört med K l. Skillnaden
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förstärks också av att vägytan i K2 ännu inte är insliten av dubbtrafiken. 
Merparten av trafiken på Tranarpsbron går i K l (sannolikt 90 %).

Bindlager av ABS11

Undersökningen av bindlagret begränsas och försvåras på grund av att i Kl endast 
ett fåtal hela, prov erhölls och av att provkroppama från K2 till viss del 
påverkades av mastix (som var kladdig) från broisoleringen som fastnade på dem. 
I det senare fallet skrapades, så långt som möjligt, mastixen bort och påverkan bör 
trots allt ha blivit liten.

1 K l erhölls vid provtagningen endast ett par hela prov av bindlagret. Övriga prov 
gick sönder vid borrningen eller upptagande av proven från borrhålen. Asfalten 
var skör och mjuk och föll lätt sönder vid ”tuffare” hantering. I det sönderfallna 
materialet förekom rikligt med avklädda stenar som visade att bitumen tvättats 
bort från stenmaterialet. Bindlagret påminde inte om en ”normal” ABS- 
beläggning utan verkade ”strippat” och ”svampigt” och det gick t ex lätt att peta 
loss stenar ur beläggningen.

Av de prov som erhölls i K l kunde endast hålrumshalten och 
bindemedelsegenskapema bestämmas (en prioritering var tvungen att göras). 
Hålrumshaltema på de bästa proven låg mellan 5-6 vol-%, ett högt värde som 
styrker att bindemedels- och bruksförluster skett. Analys av återvunnet 
bindemedel pekar inte mot en onormal förhårdning (åldring) av bitumenet. 
Bindemedlet uppvisar styva egenskaper (dock ej extremt) men det beror på att 
Uintaite inblandats i K l för att förbättra stabilitetsegenskapema och att 
ursprungligt bitumen var B85. Uintaite som är ett förstyvande tillsatsmedel gör 
befintligt bitumen hårdare, men hur mycket beror bland annat på halten som 
tillsätts (ej känt här).

I K2 erhölls i de flesta fall hela provkroppar. Materialet skilde sig markant från 
K l och påminde om ”normal” ABS-beläggning. Bindemedelshaltema låg på 
relativt höga nivåer, sannolikt påverkade av att mastix fastnat på provkroppama 
och hålrumshaltema något lågt av samma orsak. Om hänsyn tas till detta uppvisar 
provkroppama från K2 en sammansättning som ligger nära arbetsreceptet och 
kvalitetskontrollen av massan.

Bulan i K2

Två borrkämor togs i bulan. Provkroppama gick sönder i bindlagret nära 
slitlagret, vilket tyder på sämre vidhäftningen mellan lagren. Stenmaterialet var 
dock inte lika ”strippat” som de sämsta proven i K l. I övrigt verkade RUBITEN 
vara okej med en hålrumshalt på 2,6 vol-%. Bulan låg nära en avloppsbrunn på 
vänster sida.

Bulan kan ha berott på blåsbildning från broisoleringen. Vid svetsningen av 
mattan förekom en del släpp (bubblor) på grund av att lösningen under mattan 
(primem) inte torkat tillräckligt. Denna typ av blåsor uppträder dock på sommaren 
när det är varmt och inte på vintem som här var fallet. Enligt uppgift kan även
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RUBIT få lokala blåsor men det är inte närmare känt varför dessa blåsor 
uppträder. En orsak till bulan kan vara att vatten (och vägsalt) ansamlats vid 
denna punkt på vägen och givit beläggningen en uppfrysning på vintem. Vid 
provtagningen i juni hade de mesta av bulan försvunnit, vilket tyder på att inträngt 
och kvarstående vatten haft en roll för uppkomsten av bulan.

Sammanfattande kommentarer

Skadebilden, iakttagelserna vid provtagningen och resultaten från 
labundersökningen pekar mot att främst bindlagret i Kl men även slitlagret 
försvagats påtagligt av kvarstående vatten. Sannolikt har bitumen och bruk kunnat 
tvättats bort på grund av den pumpeffekt som vattnet och den tunga trafiken 
åstadkommit beläggningen med följd att asfaltlagren successivt erhållit försämrad 
beständighet och hållfasthet som börjat visa sig genom sten- och materialsläpp 
vintem/våren 1998.

Skadorna är koncentrerade till långsamkörfältet, K l, och speciellt till de södra 
delarna av bron. Snabbkörfältet uppvisar endast lokala stensläpp och en ojämnhet 
(bula). Att beläggningen upplevs som mjukare och fetare i K2 beror på att 
asfaltlagren har högre bitumeninnehåll och lägre hålrumshalter i detta körfält 
jämfört med Kl och att beläggningen ännu inte hunnit slitas in av dubbtrafiken.

Ingenting från utredningen tyder på att asfaltlagren var för sig proportionerats 
felaktigt eller att utförandekvaliten varit undermålig. De labresultat som erhållits 
från borrkämoma stämmer väl överens med arbetsrecepten och kvaliteskontrollen 
av massa. Eventuellt kan bindemedelshalten i RUBITEN i Kl ha varit något låg 
med tanke på de förutsättningar som förelåg på bron. Det är dock möjligt att 
bindemedelshalten i RUBITEN var tillräcklig utifrån den typ och mängd av 
gummi som blandades in i massan (halten bitumen avgörs bl. a av typ och halt 
gummi).

Att välja ett bindlager av ABS11/B85 med förstyvande tillsats kan vara riskabelt, 
speciellt om vatten blir instängt i täta partier av konstruktionen som fallet är vid 
Tranarpsbron. I flera fall har liknande skador uppträtt i samband med lådfräsning 
av motorvägar där vatten blivit stående i den täta lådan. På senare tid har därför 
kraven på beständighet skärpts för bär- och bindlager i fräslådor och vidhäftnings- 
befrämjande tillsatser föreskrivs på flera håll. Stenrika beläggningar typ RUBIT 
och ABS är inte helt täta på grund av att hålrummet varierar och ibland ligger de 
på relativt höga nivåer, speciellt där separationer förekommit. Det innebär att 
vatten kan ta sig ner genom beläggningskonstruktionen och om underlaget (t ex 
asfaltmastix) och sidorna är täta (som på bron) bli stående tills det avdunstar, 
vilket kan ta lång tid på vintern. I bron finns det avloppskanaler i botten av 
beläggningskonstruktionen men det är inte närmare känt om dessa fungerat eller 
blivit igensatta. Det är inte heller säkert att vattnet ohindrat rinner genom en ABS- 
beläggning som kan ha tätare partier bitvis, speciellt efter ett tag (efterpackningen 
från trafiken) och om massan separerat eller är fet.

Med tanke på att beständighetsskador brukar accelerera med tiden 
rekommenderas att slit- och bindlagret tas bort i K l. En tillfällig försegling kan

VTI Notat 57-1998



19

också göras i väntan på slutlig åtgärd. Beläggningen i K2 bör klara sig bättre 
eftersom trafikvolymen är betydligt mindre och asfaltlagren relativt 
bindemedelsrika. En annan konstruktion bör väljas på bron, t ex bindlager av 
polymermodifierad gjutasfaltbeläggning som inte ger beständighetsproblem. Som 
slitlager kan väljas ABS med modifierat bindemedel eller tunnskiktsbeläggning 
typ Swemix eller Novachip. Tunnskiktsbeläggningar ger en tät beläggning genom 
att emulsionen som massan läggs på tätar till underlaget. Den här typen av 
slitlager får dessutom bra vidhäftning på grund av att modifierat bindemedel 
förekommer i emulsionen och vidhäftningsbefrämjande medel tillsätts massan.
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<zfc> .  T i i MVägverket
Tjänsteställe, handläggare 1998-04-16
Gunilla Andersson 
Avdelning Väg

Objekt 1025 : E4, delen förbi Tranarp
Minnesanteckningar från möte angående beläggning på Tranarpsbron

Datum

Tid: 1998-04-15
Plats: W  Konsults kontor i Åstorp

Närvarande Kopia av protokoll

Per-Olof Nockhammar, projektledare VSK x x
Gunilla Andersson, bitr. projektledare VSK x x
Thomas Bruneby, bro VSK x x
Mats Jönsson, beläggning VSK x x
Anders Servin driftledning VSK x x
Arne Håkansson driftledning VSK x
Tore Persson, VV Konsult x x
Herbert Pettersson VV Produktion' x x
Bengt Blixt x
Anders Folkesson x
Håkan Andersson, UE NCC x x
Kaj Ambolt, UE NCC x x
Alf Elmlund VV Drift Örkelljunga x x
Thomas Wahlman SCC x

1. Genomgång av slutbesiktningsprotokollet
Enligt protokoll från slutbesiktning 1997-07-02 skall försegling av mittskarv skall 
göras. Detta är gjort.

Enligt bilaga 2 skall följande åtgärd vidtas av entreprenören:

• Lokal fukt (fritt vatten) i brobeläggningen konstaterades vid slutbesiktningen. I 
protokollet föreskrevs att entreprenören (PS) utför riktad provning samt tar 
jämförelseprover. Denna jämförande provtagning är av allt att döma inte utförd.

På beställarens initiativ gjordes en friktionsmätning på feta ytor (K2, södergående). 
Provresultaten visade på godkända om än något låga värden. Vem har provnings
resultatet? Heating gjordes, vilket gav ökad friktion. Denna åtgärd synes inte ha något 
samband med dagens problematik

2. Genomgång av vattenplaningsproblematiken, brons geometri
1998-01-30 hölls ett möte på SCC angående vattenavrinningsproblematiken på 
Tranarpsbron. Då konstaterades att brunnsinloppet är den trånga sektorn vad avser 
själva VA-systemet. Det som är gjorts hittills är att det frästs upp spår i kantlinjen ca 
30 cm vid varje brunn för att underlätta flödet mot brunnarna.

Viktigt att öv er gångskonstruktionerna hålls rena, dels för beständighet dels för att inte 
få  in vatten från vägen på bron. E4 är en Al väg, vilket innebär att vägen inspekteras 
varje dag. Rutin bör finnas för rengöring av övergångskonstruktionema och ingå i 
driftbeställningen. Besiktning av rännorna förslagsvis var 14 dag.



Vägverket
Datum

Tjänsteställe, handläggare 1998-04-16
Gunilla Andersson 
Avdelning Väg

Spolas med högtryck. Spolning utfördes av Örkelljunga 980414.

3 Deformationsproblematik
Bruneby redovisade brobeläggningens uppbyggnad:

• Slitlager RUBIT, 90 kg/m2, ca 40 mm. Hålrum 4 % Normalt tät beläggning
• Bindlager, 70 kg ABS 11 med stabiliserande medel i Kl (långsamfälten), släpper 

genom vatten.
• Mastix, på vilken ligger dränkanaler med dräneringsbrunnar genom betongen
• Matta (inga gasavlopp)
• Betong; över lådan, bredd ca 4 m, underlagras betongplattan av en tät kvarsittande 

stålform.

Vid utförandet av isoleringen har blåsor konstaterats. Avvikelse rapport skrevs . Bilaga 1. 
När man skar upp mattan var det enligt Mats ”blött under” från RAK-klistringen.

Finns det möjlighet att det kan tränga ned vatten och ställa sig på Mastixen? Svar : Ja

SCC har konstaterat spårbildning i norrgående K2 vid noggrann laseruppmätning av 
bron. Förefaller egendomligt eftersom trafiken i snabbfälten över bron bedöms som 
extra liten (man kör inte gärna nära räcket på en hög och lång bro).

Då Mats och Tore varit ute och inspekterat på bron och gjort enklel rätskivekontroll 
har spår inte kunnat identifieras, utöver normalt slitage 2-3 mm i Kl. SCC resultat 
efterlyses!

När gjordes mätningarna av SCC?? Kan detta ha inneburit att SCC fångat 
upptryckningar som sedan gått tillbaka?

I slutbesiktningsprotokollet står noterat att mastixen var mycket deformationsbenägen. 
Förändras detta med tiden? Bindemedlet bör blir hårdare. Märkligt att det blev 
påtagliga deformationer (efter ca 1,5 år) i februari 1998 från skyddsfordonet (!) när 
kantlinjefräsningen utfördes.
Deformationer finns (”stämpelavtryck”) speciellt där den kompletterand bromålningen 
utfördes.

4 Vinterunderhåll
Bron är svår att hålla halkfri, speciellt gäller detta vägrenarna. Driften brukar köra en 
extra gång med saltbilen. Saltning sker med befuktat salt och/eller saltlösning. Inga 
halkolyckor är kända.

5 Dagens problem, slitlager
Dagens problematik är konstaterad på slitlagret. Bindning mellan slitlager och 
bindlager har släppt, i varje fall där akut skada uppstod. Förloppet har gått mycket 
snabbt. Mats Jönsson och Tore Persson har vid besiktning konstaterat att gummi- 
granulat släpper lätt från beläggningen (t ex när man skrapar med foten).



iHf Vägverket
Datum

Tjänsteställe, handläggare 1998-04-16
Gunilla Andersson 
Avdelning Väg

Vid mötet genom gicks data från W IS station 4-6 april 1998. Lufttemperaturen är 
mellan 4-10 grader, från 12-tiden 6/4 1997 sticker yttemperaturen upp till 18.6 grader 
(se bilagd sammanställning).

Bron har mycket stora rörelser eftersom det är en stålkonstruktion.

Vad behöver vi veta?
■ Är mattan hel där det har hänt något.?
■ Något torde har rört sig där skadan uppstod, vad är det som rört sig?
■ Isolering bör kollas, dels frisk, dels där det finns misstänkta bulor som inte 

spruckit, dels där det spruckit (=vid skadan). Ta det stegvis.
■ Mats föreslår att en balk tas upp. Opartisk part bör göra provtagningen.
■ Uppskattning görs av saltgivan som skett under vintern.
■ Mastixens status i dag. Kan kollas om man tar upp en balk.
■ Vad har hänt/håller på att ske med RUBIT-beläggningen?
■ Kan kvarvarande ”saltlake” påverka beläggningen? Salt binder fukt.

Sannolikt lämpligast att en bro stängs av vid undersökningen, och trafiken ledes 
dubbelriktad på den andra bron.

Bron ligger under garanti fram till 2002-07-02.

HABS-beläggningen i anslutning till bron forseglas snarast.

6 Besiktning på plats
Mycket stensläpp i ytan på Rubiten. Släpp (”kraterbildningar”) finns också längs 
målningslinjen. Det har varit ett accelererade forlopp den senaste månaden, varför 
snabba åtgärder är nödvändiga.

7 Fortsatt handläggning
Vägverket Produktion kontaktas i särskild ordning, och har ansvaret for att 
undersökningar genomförs och lämpliga åtgärder vidtas snarast.

Bin: Luft- och broytetemperaturer 4-6 april 1998. 
Avvikelserapport ang. broisolering 96-05-31
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AUKTORISERAT SAMT ENLIGT ISO 9001 CERTIF lEHAT VAG i. AEG i :;ATOl ;IUM A sfalt S yd

Leverantör:

Entreprenör:

Beställare:

Stenmaterial:
Kul kvarnsvärde 
Korndensitet 
Flisighetstal 
Sprödhetstal 
Andel helt Okrossat

Asfalt Syd, Kvidinge 

NCC, Malmö

Vägverket, Produktion Syd

(g/cm3)

(Vikt-%)

ARBETSRECEPT - BELÄGGNINGSMASSA

Objekt:

Produkt:

8,4
2,65
1,34
30,6

0

Beläqqninqsmassa:
Bindemedelshalt 
Skrymdens(Marshall) 
Kompaktdensitet 
Hålrum(Marshall) 
Bitumenfyllt Hålrum 
Fiberhalt (ARBOCEL)

Ovrlqt:
Ersätter tidigare arbetsrecept 
gällande från 960801.

(vikt-%)
(g/cm3)
(g/cm3)
(vol-%)
(vikt-%)
(vikt-%)

7,7
2,233
2,288

2,4
87,5

Utskrivet:

f r Tagit Del

Väglaboratoriet, Södra Sandby 1996-10-02 

I I God kännes _ Q ]  God kännes Ej
Ort: Datum:

E4, Tranarpsbron 

RUBIT 11 (8-11 Kvartsit)

Passerande mängd i vikt-% vid sikt mm 
Sikt 0,075 2,0 4,0
Vikt-% 9,5 27,0 31,0

8,0
40,0

Underskrift:

Underskrift:

BL 4.4:2b
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Leverantör:

Entreprenör:

Beställare:

Stenmaterial:
Kul kvarnsvärde 
Korndensitet 
Flisighetstal 
Spröd hetstal 
Andel helt Okrossat

Asfalt Syd, Kvidinge 

NCC, Malmö

Vägverket, Produktion Syd

(g/cm3)

(Vikt-%)

Beläqqninqsmassa:
Bindemedelshalt 
Skrymdens(Marshall) 
Kompaktdensitet 
Hålrum(Marshall) 
Bitumenfyllt Hålrum 
Fiberhalt (ARBOCEL)

(vikt-%)
(g/cm3)
(g/cm3)
(vol-%)
(vikt-%)
(vikt-%)

8,0
2,227
2,279

2,3
88,4

■Asfalt S yd

ARBETSRECEPT - BELAGGNINGSMASSA

Objekt:

Produkt:

Giltighetstid:

8,4
2,65
1,34
30,6

0

E4, BroTranarp 

RUBIT 11 (8-11 Kvartsit) 

960801 - T.V. Rev: 01

Ovriqt:

Utskrivet: Väg laboratori et, Södra Sandby 1996-09-23 Underskrift:

Tagit Del Godkännes Godkännesjij
0rt: Datum' 7 6  5 Underskrift.

mängd i vikt-% vid sikt mm
0,075 2,0 4,0 8,0

9,5 27,0 31,0 40,0

Passerande
Sikt
Vikt-%

BL 4.4:2b



Bil. 3

Specialistseminarium vid VTI, 25-26 november 1996

Blåsbildningsproblem vid isolering med 
polymerbitumenmatta 

I

Blåsbildningsproblem vid isolering med polymerbitumenmatta. 
Bakgrund och undersökningar i laboratoriet

Ylva Edwards VTI

Blåsbildning i anslutning till isoleringsarbete med matta på betongunderlag är ett problem 
som återkommer i den aktuella debatten.
Hur kan vi eliminera eller åtminstone bättre bemästra detta fenomen? Problemets lösning kan 
vara:
• Primersystem med bättre fuktavvisande egenskaper
• Fuktkontroll på betongunderlaget i samband med utläggningsarbetet

Vid isolering med (polymerbitumenmatta svetsas eller klistras mattan vanligtvis mot det 
primerbehandlade betongunderlaget. Isoleringens vidhäftning till underlaget är av stor 
betydelse för isoleringens funktion på bron. Styrkan och beständigheten hos vidhäftningen 
varierar med mattans kvalitet, betongens beskaffenhet, typ av primer samt med 
appliceringsarbetets kvalitet. Primem kan vara en bitumenlösning (med eller utan 
polymerinblandning) eller syntetisk produkt som epoxi eller akryl. Primem "säkerställer" 
vidhäftningen mellan isolering och betong. Den fungerar härvid också som fuktspärr samt har 
en dammbindande effekt.

Trots uppfyllda krav vad gäller produkternas kvalitet, underlag, appliceringsarbete och yttre 
omständigheter, uppstår ibland problem med blåsbildning mellan isolering och underlag eller i 
isoleringen. Den huvudsakliga anledningen anses vara fukt. Innesluten luft, fukt eller 
lösningsmedel kan under olika omständigheter orsaka blåsbildning med mer eller mindre 
omfattande vidhäftningssläpp som följd. Detta har vid lokal mindre omfattning oftast ingen 
nämnvärd betydelse för isoleringens funktion, men kan i andra fall leda till omfattande och 
bestående skador med bulor och sprickor i beläggningen som följd. Stora temperatur
variationer, långvarig exponering av isoleringen (utan att skyddslager och beläggning kommer 
på) samt tunna beläggningslager kan bidra till att blåsbildning och skador uppstår.

Vilken typ av primer används i Europa?
Isolering med polymerbitumenmatta utförs i stor omfattning i Europa. (Bild 1)

Bitumenlösning (med eller utan polymer och/eller vidhäftningsmedel) används vanligen i 
länder som Österrike, Finland, Frankrike, Schweiz och Sverige. I Tyskland används 
epoxiprimer i stor omfattning. I Danmark används mest primer av klorkautschuk eller 
akrylbaserad typ.

1
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KVAUTETS KONTROLL AV BELÄGGNINGSMASSA

ENTREPRENÖR: NCC, Malmö, (Vägverket, Produktion Syd) OBJEKT: E4, Tranarp 0>rr> 1 3 ^ 3

LEVERANTÖR: Asfalt Syd, Kvidinge PRODUKT RUBIT11 (8-11 Kvartsrt)

BESTÄLLARE: Vägverket, Region Skåne
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Fredrik Hornwall 
VTI
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98 - 06-23

Provningsprogram för E4-Tranarpsbron

Kl-Slitlager (lö-lOö)

•Hålrumshalt (samtliga)
•Kompaktdensitet ( 1 helt prov)
•B-halt, Kornkurva samt gummihalt (prov lö, 4ö ,8ö ,10ö). OBS! spara stenmtrl 

till petrografisk bedömning!!
•Vidhäftningstal ( resterande prover. Skilj på hjulspår och mellan hjulspår) 
•Återvinning av bindemedel (efter vidhäftninstalet)

+ Penetration 
+ Mjukpunkt

Kl-Bindlager (lu-10u)

•Hålrumshalt (3 hela prov)
•Kompaktdensitet ( 1 helt prov av de 3 ovan)
•B-halt+ Kornkurva (provet från komp.densiteten)
•Återvinning av bindemedel (så mycket prov som möjligt)

+ Penetration 
+ Mjukpunkt

K2-Slitlager (llö-19ö)

•Hålrumshalt (samtliga)
•Kompaktdensitet (1 prov)
•B-halt, Kornkurva + gummihalt (1 lö+17ö)

K2-Bindlager (llu-19u)

•Hålrumshalt (samtliga hela)
•Kompaktdensitet (1 prov)
•B-halt+ Kornkurva (1 lu+17u)
•Vidhäftningstal ( resterande prover. Skilj på hjulspår och mellan hjulspår)
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Schema för labanalyser på prover från E4-Tranarpsbron

Slitlager (Rubit 11)

Provnr lö 2ö 3ö 4ö 5ö 6ö 16 8ö 9ö lOö 1 lö 12ö 13ö 14ö 15ö 16ö 17ö 18ö 19ö
Hålrum X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kompaktdensitet X X X X
Bindemedelshalt X X X X X X
Kornkurva X X X X X X
Gummihalt * X X X X X X
Petrografi X X X X
Vidhäftningstal X X X X X X
Återvinning X X X X X X

Bindlager (ABS 11)

Provnr lu 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u lOu llu 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u 19u
Hålrum X X X X X X X X X
Kompaktdensitet X Xd) Xa)
Bindemedelshalt X X X
Kornkurva X X X
Vidhäftningstal X X X X X
Återvinning X X X X X X X X X

*= Om det går att urskilja gummikornen. 
(1)= Slås ihop till ett enkelprov
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Leverantör:

Entreprenör:

Beställare:

Stenmaterial:
Kulkvamsvärde 
Korndensitet 
Flisighetstal 
Spröd hetstal 
Andel helt Okrossat

Asfalt Syd, Kvidinge 

Vägverket, Produktion Syd 

Vägverket, Region Skåne

(g/cm3)

(Vikt-%)

VÄGU 3RATOF T,247 91 SÖDRA SANDBY 046 30 07 - £ ) 00

A i « i r o n i e n / v i  s a i v i i  r u n n i  ¡so ' ¡ ö r n  ¡ n i r i n r n  v a <  .i . v u  . ¡ r u n n u r . -

ARBETSRECEPT - BELÄGGNINGSMASSA

E4, Tranarp

Asfalt Syd

8,0
2,64
1,35
36,9

0

Beläqqninqsmassa:
Bindemedelshalt 
Skrymdens(Marshall) 
Kompaktdensitet 
Hålrum(Marshall) 
Bitumenfyllt Hålrum 
Fiberhalt (ARBOCEL)

Övrigt:

(vikt-%)
(g/cm3)
(g/cm3)
(vol-%)
(vikt-%)
(vikt-%)

6,5
2,316
2,393

3,2
82,1

0,2

Utskrivet:

f å  Tagit Del 

OPt:

n  God kännes Q  God kännes Ej
__________ Datum:

Objekt:

Produkt: ABS 11 / B 85 (8-11 Kvartsit)

Passerande mängd i vikt-% vid sikt mm
Sikt 0,075 2,0 4,0 8,0
Vikt-% 9,0 23,0 28,0 48,0

Väglaboratoriet, Södra Sandby 1996-05-15 Underskrift:

Underskrift:

BL 4.4:2b
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ENTREPRENÖR: Vägverket, Produktion Syd

LEVERANTÖR: Asfalt Syd, Kvidinge

BESTÄLLARE: Vägverket, Region Skåne

V Å G U  )RATOF T, 247 91 SÖDRA SANDBY 046. 10 0 7 - 5  00

AUi\ fO iiloY , s . I SAMI {.Nüvi'i ISO 'nju> U  ! , !  Ü ü I 0 i V'-O. •! S ,i( , iu r i

KVALITETSKONTROLL AV BELÄGGNINGSMASSA

OBJEKT:

PRODUKT:

a s f a u s y d

Sida 1 (1)

E4, Tranarp

ABS 11U / B 85 (8-11 Kvartsit)
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AUKlOhlS l-J \ A I SAivI! LNLIu I ISU 9UU1 Cl:R f li i£R \ l VaG laÜ* n *r UUiVi

KVALITETSKONTROLL AV BELÄGGNINGSMASSA

ASFAUSYD
Sida 1 (1)

ENTREPRENÖR: Vägverket, Produktion Syd

LEVERANTÖR: Asfalt Syd, Kvidinge

BESTÄLLARE: Vägverket, Region Skåne

OBJEKT:

PRODUKT:

E4, Tranarp

ABS 11 IB 85 (8-11 Kvartsit)


