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Förord

För att erhålla kunskaper om skelettasfalt och modifierade bindemedel utfördes 
1990 ett prowägsförsök på väg E6 mellan Kallebäcksmotet och Åbromotet i 
Göteborg. Prowägen har följts upp av VTI genom kontinuerliga mätningar och en 
rad lägesrapporter har tidigare publicerats. Detta är slutrapporten och behandlar 
samtliga mätningar, besiktningar och provtagningar under perioden 1990-98.

Uppdraget har finansierats av Vägverket, Region Väst. Kontaktman har varit Hans 
Stjemberg. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare och ansvarat 
för uppföljningarna. De olika mätningarna och laboratorieundersökningarna har 
gjorts av Björn Bjömsson, Fredrik Nilsson, Fredrik Homwall och Karl-Axel 
Thömström, samtliga på VTI. Vid sammanställningen av resultaten och rapporten 
har Fredrik Homwall deltagit.

Linköping i mars 1999,

Torbjörn Jacobson
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Sammanfattning
VTI har på uppdrag av Vägverket följt upp sex provsträckor med slitlager av 
stenrik asfaltbetong (ABS, Stabinor). Uppföljningen omfattade åren 1990 till 
1998. Provsträckoma var belägna på E6 mellan Kallebäck och Åbro i Göteborg. 
De parametrar som skulle undersökas var inverkan av polymermodifierade 
bindemedel (PmB20 och Vestoplast), största stenstorlek (16 eller 20 mm) och 
stenmaterialkvalitetens (kvartsit eller porfyr) inverkan på beläggningens 
egenskaper. Uppföljningen omfattar följande:

• Dubbavnötning
• Total spårbildning, ojämnhet, makrotextur
• Friktion
• Skadeutveckling
• Kontroll av beläggningens tillstånd genom analyser av borrkämor

Av slitagemätningarna framgick att den spårbildning som dubbtrafiken orsakat 
beläggningen efter 8 vintrar låg på 9,5-11,7 mm beroende på sträcka. Det innebär 
att spårbildningen per år är ca 1,2-1,5 mm, det vill säga en låg spårutveckling med 
tanke på att det handlar om motorväg med spårbunden trafik och mycket hög 
trafikvolym. Den senaste vintern (1997/98) blev spårtillväxten 1,4-1,8 mm 
orsakad av de ca 1,3 miljoner dubbade fordon som trafikerat prowägen. Totalt har 
nu ca 7,9 miljoner dubbade fordon trafikerat sträckorna under de åtta år som 
vägen följts upp. Resultaten visar också att skelettasfalt i kombination med 
högkvalitativa stenmaterial erhåller mycket bra nötningsresistens mot dubbade 
fordon även när beläggningen börjar bli gammal och spårig och under ”tuffa” 
fuktiga vintrar med mycket saltning.

Studeras slitaget över de åtta år som uppföljningen omfattar är skillnaderna 
mellan sträckorna fortfarande förhållandevis små (4,3-5,2mm). Sträckan 
innehållande kvartsit och PmB20, erhöll ca 20 % större slitage än sträckan med 
porfyr och B85, som uppvisade minst slitage. De första sträckorna på prowägen 
erhöll dock sannolikt något mer trafik (och slitage) än övriga på grund av att en 
del av lokaltrafiken söderut från Göteborg svänger av vid trafikplatsen vid 
Lackarbäcksmotet. Mot den bakgrunden bedöms sträckorna ur slitagesynpunkt 
som likvärdiga. Det innebär att de provningsvariabler som testades inte nämnvärt 
har inverkat på beläggningens slitstyrka, t ex Stabinor 16 innehållande porfyr från 
Adelöv och kvartsit från Kärr uppvisar i detta fall motsvarande slitstyrka. Även 
Stabinor 16 och 20 mm erhöll likvärdigt resultat. Vid försök i VTIs 
prowägsmaskin och andra prowägar har högkvalitativ porfyr (t ex från Älvdalen) 
erhållit 20-30 % bättre slitstyrka än högkvalitativ kvartsit (t ex Järpås). Även ABS 
22 har vid motsvarande stenhalt erhållit ca 10 % bättre slitstyrka än ABS 16.

Erhållna SPS-tal (relativt slitage) ligger under de åtta åren mellan 3-9 (gram per 
km och dubbat fordon) med de lägsta värdena för de senaste vintrarna. Det 
relativa slitaget har enligt de årliga mätningarna minskat successivt under 90-talet. 
En orsak är initialslitaget, vilket medför att slitaget är större första året innan 
beläggningen hunnit slitas in. Den största orsaken till att slitaget minskat i så pass 
stor utsträckning är effekterna av ökande andel lättviktsdubb. Vid försök i VTIs 
prowägsmaskin erhölls ungefar halverat slitage med lättviktsdubb jämfört med de
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tyngre ståldubbade däcken. Vid mätningen från vintem 1997/98 verkar dock det 
relativa slitaget ha stabiliserat sig på en låg nivå.

Enligt RST-mätningen från hösten 1997 låg det totala spårdjupet mellan 11-16 
mm med tonvikt på 11-13 mm. De högsta värdet uppvisade sträckan med PmB20. 
Det innebär att merparten (64-84%) av den totala spårbildningen kan härledas till 
dubbslitaget. IRI-värdena låg mellan 1,2-1,7 mm/m med tyngdpunkt på 1,2-1,3 
mm/m. Jämfört med den första mätningen 1992 (då var beläggningen 2 år) har 
IRI-värdena i de flesta fall ökat med ca 0,3 mm/m. Det innebär att vägen med 
tiden blivit ojämnare, vilket inte är ovanligt i Göteborgsområdet där undergrunden 
i dalgångarna utgörs av mäktiga lerlager. Makrotexturen låg i hjulspåren mellan 
0,3-0,5 mm och hade under sex år minskat med ca 0,1-0,2 mm.

Samtliga beläggningar med kvartsit uppvisade relativt höga och jämna 
friktionsvärden (0,65-0,68). Även min- och maxvärdena för 20-meters sträckor 
(0,63-0,73) visade att variationen inom sträckorna var liten. Beläggningen 
innehållande porfyr erhöll lägre friktionsvärden, 0,57, i medeltal. Min- och 
maxvärdena låg mellan 0,55-0,59.

Enligt besiktningarna såg beläggningen efter åtta års trafik fortfarande mycket bra 
ut och hade inte nämnvärt förändrats jämfört med efter de första åren. Enstaka 
stensläpp och krossade partiklar förekom dock, främst efter den första vintern. 
Vid besiktningen 1998 kunde mer omfattande stensläpp iakttas på sträckan 
innehållande porfyr. På senare år har många skador på ABS-beläggningar kunnat 
relateras till separerade ytor och främst lastbyteszoner. Inga mer omfattande 
separationer har observerats på provsträckoma men på sträckorna 8 (Stabinor 16 
med porfyr) och 10 (Stabinor 22 med kvartsit) förekom en del 
lastbytesseparationer.

Efter åtta års trafik låg bindemedelshalterna på samma värden som angavs i 
arbetsrecepten enligt borrkärnorna från 1998. Kornkurvorna låg enligt 
analyserna, med något undantag, innanför gränskurvoma för ABS 16 och 22. En 
viss nedkrossning kunde dock noteras.

Hålrumshalterna låg för samtliga sträckor på mycket låga nivåer, 0,2-0,7 vol-%. 
De låga hålrumshalterna som uppmätts efter åtta års trafik tyder på att slitlagren 
från början inte varit stabila eller fardigpackade eftersom de i så hög grad kunnat 
packats till av trafikarbetet. Massorna var proportionerade för ett Marshallhålrum 
på 2,6-4,7 vol-% beroende på massatyp enligt arbetsrecepten. Trots de låga 
hålrumshalterna har inte plastiska deformationer uppkommit. Detta tyder på att 
beläggningen med tiden erhållit ett stabilt stenskelett som förhindrat 
materialomlagringar trots en del mycket varma somrar under mätperioden och 
extremt mycket spårbunden, tung trafik.

Studeras pressdraghållfastheten ligger den mellan 1600-2600 kPa med det lägsta 
värdet för sträcka 1 (PmB) och det högsta för sträcka 10 (Stabinor 20). Sträcka 3, 
som också innehåller modifierat bindemedel, uppvisade motsvarande värden som 
flera av sträckorna med konventionellt bindemedel. Vidhäftningstalen låg på en 
relativt låg nivå, speciellt om jämförelser görs med nytillverkade massor. 
Vattenmättnadsgraden har vid provningen varit nära 100 % och provningen har
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gjorts på relativt tunna borrkämor med sågade ytor. Lägst vidhäftningstal, 40 %, 
erhöll sträcka 8 (porfyr) som vid besiktningen uppvisade mer stensläpp än övriga 
sträckor. Sträckorna med modifierade bindemedel uppvisade inte högre (bättre) 
vidhäftningstal än de med konventionellt bindemedel. De sträckor som vid 
besiktningen gav de sämsta intrycken från vägen erhöll också de lägsta 
vidhäftningstalen.

Analyser av återvunnet bindemedel visade att åldringen på vägen varit måttlig 
(eller liten) under de åtta åren som gått. Bindemedlet innehållande Vestoplast + 
B85 erhöll motsvarande resultat som B85 medan PmB20 uppvisade avvikande 
resultat med både markant högre penetrationsvärde och mjukpunkt än övriga. 
Analys av elastisk återgång visade att PmB20 fortfarande har bra elastiska 
egenskaper. För sträckan med Vestoplast + B85 gick inte elastisk återgång att 
mäta på grund av att bindemedlet var för sprött.

Vägen kommer att åtgärdas under 1999 på grund av de beläggningsarbeten som 
görs i samband med nya Åbromotet.
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Inledning och bakgrund
På uppdrag av Vägverket, region Väst, har VTI följt upp ett antal provsträckor vid 
E6, Göteborg, delen Kallebäck - Åbro. Uppföljningen har skett med avseende på 
dubbslitage, vägyteegenskaper (RST) samt okulär besiktning.

Prowägen, som byggdes 1990, har följts upp under åtta år och de sista 
mätningarna utfördes hösten 1998. Syftet med försöket var att studera slitlager av 
typen skelettasfalt innehållande högkvalitativa stenmaterial i de grövre 
fraktionerna och främst med inriktning på dubbslitage och spårbildning. Ett annat 
syfte var också att studera inverkan av polymermodifierade bindemedel. I slutet 
av 80-talet och början av 90-talet gjordes en rad prowägsförsök med stenrika 
slitlager där målsättningen var att optimera slitstyrkan hos den här typen av 
beläggningar. I samband med dessa försök testades olika varianter av 
polymermodifierade bindemedel.

Anvisningarna för ABS-beläggningar kom 1988 men olika varianter av 
skelettasfalter hade förekommit långt tidigare (t ex NCC och Skanska var tidigt 
ute). De mycket goda slitageegenskapema hos skelettasfalt innehållande 
specialsten har under 90-talet medfört att beläggningstypen kommit att bli det helt 
dominerande slitlagret på högtrafikerade gator och vägar i Sverige.

VTI deltog inte vid planeringen och uppläggningen av försöken utan har endast 
ansvarat för uppföljning och utvärdering. Tidigare resultat finns redovisade i en 
rad lägesrapporter (se litteraturlistan).

Beskrivning av ABS
Skelettasfalt (ABS) är i princip en tvåkomponentsbeläggning med ett grovt 
stenskelett fyllt med mastix. Det innebär att komgraderingen är diskontinuerlig 
med partikelsprång i findelen. För god funktion krävs att de grövre stenarna 
kommer i kontakt med varandra och att fyllnadsgraden av mastix (filler + 
bindemedel) blir hög. Den höga stenhalten medför att den här typen av 
beläggningar får bra slitstyrka och stabilitet, speciellt om det grövre stenmaterialet 
utgörs av slitstarkt material som dessutom har en lämplig komform (kantiga 
former och skrovlig yta). Eftersom bindemedelshalten är mycket hög i förhållande 
till den öppna komgraderingen, krävs någon tillsats för att stabilisera massan när 
den är varm (förhindra bindemedelsavrinning) och normalt används fibrer för 
detta ändamål (ibland även polymermodifierade bindemedel).

På den svenska marknaden förekommer olika varianter av skelettasfalt (ABS, 
Stabinor, Viacotop m.m.) och skillnaderna i stenmaterialsammansättning, typ av 
filler och fibrer samt bindemedelshalt kan vara relativt stora. Även 
kravspecifikationerna i VÄG 94 har förhållandevis stor spännvidd, vilket innebär 
att ABS-beläggningar kan ha mycket varierande sammansättning, karaktär och 
egenskaper liksom för övrigt även andra beläggningstyper har.
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Beskrivning av provsträckorna
Provsträckoma är belägna i det högra körfältet i riktning mot Åbro (figur 1, 
Mölndal). ÅDTt var vintern 1996/97 56.600 fordon (avser samtliga körfält). 
Skyltad hastighet är 90 km/h. Sträckorna är 450 m långa vardera och deras 
placering på vägen framgår av figur 2 (de ingående sträckorna är markerade med 
fetstil). En kort beskrivning över beläggningarna framgår av tabell 1.

Figur 1 Provväg E6, Ka -  Åbro, Göteborg.

Tabell 1 Uppgifter om beläggningarna.

Sträcka Massatyp Bindemedel Stenmaterial

1 ABS 16 PmB20 kvartsit, Kärr
3 ABS 16 B85+

Vestoplast
kvartsit, Kärr

5 Stabinor 16 B85 kvartsit, Kärr
7 Stabinor 16 B85 kvartsit, Kärr
8 Stabinor 16 B85 porfyr, Adelöv
10 Stabinor 20 B85 kvartsit, Kärr

Som det framgår av tabell 1 så är slitlagertypen ABS 16 och Stabinor 16 resp. 20 
mm. De grövre stenmaterialen utgörs av kvartsit från Kärr i Dalsland och porfyr 
från Adelöv i Småland. I asfaltsammanhang har kvartsit, för högtrafikerade 
gator/vägar, varit det vanligaste förekommande ballastmaterialet i sydvästra 
Sverige medan porfyr övervägt i de östra och norra delarna av landet.
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De polymermodifierade bindemedlen var PmB20 och Vestoplast (i kombination 
med B85) som i det senare fallet är pellets (plastkulor) som inblandas tillsammans 
med stenmaterialet i biandaren innan bindemedlet tillsätts. Vid denna applikation 
kan Vestoplast mer betraktas som ett vidhäftningsmedel än ett renodlat modifierat 
bindemedel. PmB20 är en SBS-polymer medan Vestoplast är en polypropen (PP, 
termoplast). Polymermodifierade bindemedel anses förbättra materialets stabilitet 
och beständighet men i varierande grad beroende på bland annat beläggningstyp, 
bitumentyp och inblandningshalt. Det finns även många varianter av modifierade 
bindemedel, vilket gör det här området komplext och svårbedömt. I Sverige har 
modifierade bindemedel endast mer rutinmässigt använts vid specialapplikationer, 
t ex i brobeläggningar.

Kallebäck

0/000
K1

fy

K2
fy 0/000

0/466
1 2

0/505

0/855
3 4

0/931

1/563
5

6
Lackar-

bäcksmotet
2/043

7
2/043

8 9

2/531 2/533

10 11

3/011 3/018

12 13

4/090 4/090
fy fy 

Abro

Figur 2 Sträckornas placering på vägen (med fetstil markerade sträckor 
ingår i  uppföljningen).
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Arbetsrecept
Sammanlagt sex provsträckor med skelettasfalt typ ABS16 eller Stabinor 16 och 
20 ingick i undersökningen. Stenmaterialen utgjordes i fem fall av kvartsit och i 
ett fall av porfyr. På två av sträckorna ingick modifierat bindemedel medan övriga 
sträckor hade konventionellt bindemedel. Halten högkvalitativt stenmaterial var 
60 % för fem av sträckorna medan den sjätte hade 55 % kvartsitinblandning. 
Bindemedelshalterna låg mellan 5,7-6,1 %, dvs. på en relativt låg nivå och lägre 
än kalkylvärdet i Väg 94 för ABS 16. Hålrumshaltema låg enligt recepten på 2,6- 
4,7 vol-% med det högre värdet för massan med PmB20 (ovanligt högt). 
Mineralfiber ingick i massorna. Stenhalten, material större än 4 mm, låg på ca 70 
%. Asfaltmassoma proportionerades och tillverkades av Skanska i Kållered. 
Ar betsrecepten framgår av tabell 2 och figur 3.

Tabell 2 Provsträckor, E6 Kallebäck-Åbro.

S trä c k
a

M assatyp B in d em e de l

v ik t -%

Fillerhalt

v ik t -%

M a rshall-
hå lrum
v o l-%

Stenm aterial

1 ABS 16 5,7% PmB20 10 4,7 60% kvartsit, Kärr
3 ABS 16 5,7% B85+0,5% 10 3,2 60% kvartsit, Kärr

Vestoplast
5 Stabinor 16 6,1% B85 10 3,1 60% kvartsit, Kärr
7 Stabinor 16 6,0% B85 10 2,6 55% kvartsit, Kärr
8 Stabinor 16 6,0% B85 10 - 60% porfyr, Adelöv
10 Stabinor 20 5,8% B85 10 - 60% kvartsit, Kärr

Figur 3 Kornkurvorna enligt arbetsreceptet, 
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Uppföljningar
Vägen har kontinuerligt följts upp sedan hösten 1990. De mätningar och 
provtagningar som gjorts omfattar:

• Dubbavnötning 1990-98
• Spårbildning enligt RST, höstmätning 1992-98
• Jämnhet enligt RST, höstmätning 1992-98
• Makrotextur enligt RST, höstmätning 1992-98
• Friktion, 1996
• Borrkämor, 1998
• Okulär skadeinspektion, vår och höst 1990-98

Mätmetod för dubbavnötning
Dubbavnötningen har mätts med VTI:s laserprofilometer som är ett mycket 
precist mätinstrument framtaget for noggranna profilmätningar. Vid mätningen 
placeras instrumentets ben i fixar som gjutits in i beläggningen. Mättekniken 
bygger på kontaktlös avståndsmätning mellan profilometem och vägytan. Slitaget 
(dubbavnötningen) beräknas ur skillnaden mellan nollmätningen och 
slutmätningen som görs på hösten resp. våren strax före och efter dubbsäsongen. 
Mätutrustningen har en precision på 0,01 mm.

Slitaget redovisas dels som medelavnötningen i mm tvärs hela körbanan, dels som 
maximala spårdjupet i mm. Maximala spårdjupet beskriver den spårbildning som 
dubbtrafiken orsakat vägen.

Medelavnötning och maximalt spårdjup definieras och beräknas enligt följande:

1) medelavnötning = summan av varje enskilt mätvärde, d (mm), genom antalet 
mätpunkter (drygt 400/m)
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2) maximalt spårdjup = det enskilda mätvärde som av alla d (mm) ger det största 
spårdjupet anges. Spårbotten jämnas av (över 20cm) för att inte 
skall inverka på spårdjupet.

Bild 1 VTIs laserprofilometer föravnötningsmätning.
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Dubbslitage -  medelavnötning och maximalt spårdjup
Dubbslitaget 1997/98 redovisas i tabell 3 och figur 4. De senaste åtta vintrarnas 
dubbavnötning framgår figurerna 5, 6 och 7.

Tabell 3 Dubbavnötning 1997/98, E6 Kallebäck-Åbro.

Sträcka
nr

Beläggnings-
Typ

Medel
avnötning

mm

Stdav
mätlinjer

Spårbildning

mm

SPS-tal

1 ABS 16, PmB 0,6 0,08 1,7 4
3 ABS 16, Vestoplast 0,6 0,07 1,8 4
5 Stabinor 16, B85 0,6 0,07 1,8 4
7 Stabinor 16, B85 0,5 0,03 1,4 3
8 Stabinor 16, B85 0,4 0,01 1,5 3
10 Stabinor 20, B85 0,6 0,03 1,5 4

Figur 4 Dubbslitaget (medelavnötning över körbanan) vintern 1997-98. 
E6, Kallebäck- Åbro.
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FigurS Det sammantagna dubbslitaget (medelavnötning över körbanan) 
1990-98, E6, Kallebäck- Åbro,

Figur 6 Den sammantagna spårbildningen (maximalt spårdjup) orsakat av 
dubbslitaget 1990-98, E6, Kallebäck- Åbro,
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Figur 7 Utvecklingen av spårdjupet orsakad av dubbslitaget 1990-98. E6, 
Kallebäck- Åbro.

Kommentarer till dubbslitaget

Dubbavnötningen vintem 1997/98 (figur 4) är av ungefar samma storleksordning 
för samtliga sträckor (0,4-0,6 mm) även om mindre skillnader föreligger. Minst 
avnötning uppvisade sträckan innehållande porfyr (str 8). Med tanke på den höga 
trafikvolymen ligger slitagevärdena på låga nivåer.

Studeras slitaget över en längre tidsperiod (figurerna 5-7) är skillnaderna mellan 
sträckorna fortfarande förhållandevis liten (4,3-5,2 mm). Sträcka 1, som uppvisar 
mest avnötning av samtliga, erhåller ca 20 % större slitage än sträcka 8 som 
erhåller minst slitage. Sträckorna 1, 3, och 5 erhåller dock sannolikt något mer 
trafik (och slitage) än övriga på grund av att en del av lokaltrafiken södemt från 
Göteborg svänger av vid trafikplatsen vid Lackarbäcksmotet som ligger mellan 
sträckorna 5 och 7. Mot den bakgrunden bedöms sträckorna ur slitagesynpunkt 
som likvärdiga. Det innebär att de provningsvariabler som testades inte nämnvärt 
har inverkat på beläggningens slitstyrka, t ex Stabinor 16 innehållande porfyr från 
Adelöv och kvartsit från Kärr uppvisar i detta fall motsvarande slitstyrka. I 
prowägsmaskinen har materialen också erhållit motsvarande resultat. Inte heller 
modifierade bindemedel eller största stenstorleken, 16 eller 20 mm, verkar ha 
påverkat slitstyrkan nämnvärt. Porfyr från Adelöv har vid senare undersökningar 
erhållit bättre slitstyrka pga att materialet kubiserats genom centrifugalkrossning.

Den spårbildningen som dubbtrafiken (figur 6) förorsakat beläggningen ligger 
efter 8 vintrar på 9,5-11,7 mm beroende på sträcka. Det innebär en spårbildning 
per år på ca 1,2-1,5 mm, en måttlig spårutveckling med tanke på att det handlar 
om motorväg med spårbunden trafik och mycket hög trafikvolym. Den senaste 
vintern blev spårtillväxten 1,4-1,8 mm orsakade av de ca 1,3 miljoner dubbade 
fordon som trafikerat prowägen. Totalt har nu ca 7,9 miljoner dubbade fordon
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trafikerat sträckorna under de åtta år som vägen följts upp» Resultatet visar att 
skelettasfalt i kombination med högkvalitativa stenmaterial erhåller mycket bra 
nötningsresistens mot dubbade fordon även när beläggningen börjar bli gammal

Beräkning av SPS-tai
Med utgångspunkt från avnötningsmätningarna och trafikdata har 
beläggningarnas SPS-tal beräknats. Trafikdata har erhållits från Vägverket, 
Region Väst. Dubbfrekvensen har hämtats från Gatubolagets årliga mätningar från 
Göteborgs innerstad.

SPS-talen skall uppfattas som ungefarliga och inte absoluta värden på slitaget 
beroende på att trafikdatan och dubbfrekvensen alltid är något osäkra i dessa 
sammanhang. SPS-talet påverkas förutom av trafikdatan också av hastigheten, 
vilket försvårar direkta jämförelser mellan olika objekt. En heltäckande 
trafikmätning i dessa sammanhang rymmer uppgifter om trafikmängd, 
fördelningen mellan lätta - tunga fordon, fördelningen mellan körfalt, trafikens 
faktiska hastighet, trafikens sidolägesfördelning, andel lättvikt sdubb och totala 
andelen dubbade fordon för det aktuella objektet under mätperioden.

SPS-talet definieras och beräknas enligt följande:

Definition: _________

bortsliten mängd beläggning uttryckt i ton per kilometer väg, som passeras 
av en miljon fordon med dubbade däck

eller
den mängd beläggning, uttryckt i gram, som ett fordon med dubbade däck 
sliter bort på en sträcka av en kilometer

Beräkning:

medelavnötning (mm) *2*körfältsbredd (kg/dm3)
SPS = _ _ _ _ _   —_ _ _ _ _ _ _ _

antal dubbade fordon under mätperioden

Antal dubbade fordon= antal personbilar * dubbfrekvens * antal mätdygn

Antal personbilar =ÅDTtotai * fö  mellan tunga och lätta
fordon * fördelning mellan körfält
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SPS-tal och dubbanvändning i Göteborg
Med utgångspunkt från tidigare redovisade slitagedata och erhållna trafikdata har 
beläggningarnas SPS-tal beräknats.

SPS-talen från de senaste åtta vintrarnas mätningar redovisas i figurerna 8-9. Av 
bilaga 1 framgår de trafikdata som ligger till grund för beräkningarna av SPS- 
talen. I figur 10 redovisas andelen dubbade fordon i Göteborgsområdet under 90- 
talet. Dubbfrekvensen avser perioden november-april. Dubbanvändningen vintern 
1997/98 framgår av figur 11.

Figur 8 SPS-talen 1990-98. E6, Kallebäck - Åbro.
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Figur 9 Utveckling av SPS-talen 1990-98

Figur 10 Andelen dubbade däck i Göteborgsområdet 1990-1998. Värdena 
avser medeldubbfrekvensenunder perioden november-april.
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Figur 11 Fördelning av dubbanvändningen över vintersäsongen. 
Göteborgsområdet 1997/98.

Kommentarer till SPS-tal

Erhållna SPS-tal (figurerna 8-9) låg under mätperioden 1990-98 mellan 3-9 (gram 
per km och dubbat fordon). Tredje till fjärde vintem, som anses beskriva 
beläggningens slitageegenskaper på ett representativt sätt, erhölls SPS-tal på 4-7. 
De låga, men samtidigt realistiska resultaten (se övriga objekt), tyder på att 
hastigheten under rusningstrafiken kanske är lägre än den tillåtna (90 km/h) med 
reducerat slitage som följd, i det här sammanhanget en positiv effekt eftersom 
hastigheten är en av de parametrar som har stor inverkan på slitagets storlek.

SPS-talen har med tiden minskat. En orsak är initialslitaget, vilket ger större 
slitage i början (i dessa sammanhang första året) innan beläggningen hunnit slitas 
in. En annan orsak till det relativt sett minskade slitaget (ibland markant) på 
senare år är sannolikt effekter av att andelen lättviktsdubb ökat. Som tidigare 
nämnts erhölls ungefår halva slitaget med lättviktsdubb jämfört med tyngre 
ståldubb enligt försök i VTIs prowägsmaskin. Vid mätningen från vintem 
1997/98 verkar dock det relativa slitaget ha stabiliserat sig på en låg nivå.

Dubbanvändningen varierar mellan olika vintrar (figur 10) och även under 
vinterhalvåret (figur 11). Den senaste vintem (97/98) låg dubbanvändningen något 
högre än året innan. Dubbanvändningen har på senare delen av 90-talet legat på en 
betydlig högre nivå jämfört med början av 90-talet.

En sammanfattning efter åtta vintrars trafik visar att slitageegenskaperna är 
ungefår likvärdiga för samtliga sex provbeläggningar. Mätperioden innehåller 
numera både milda och stränga vintrar. Den måttliga spårbildningen visar 
dessutom att skelettasfalt i kombination med högkvalitativt stenmaterial är en 
mycket slitstark beläggningstyp. Ingenting från slitagemätningarna tyder på att
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beläggningen med tiden erhållit en markant sämre hållbarhet som resulterat i 
accelererat slitage. Ingenting pekar heller på att polymermodifiering av 
bindemedlet påverkar slitageegenskapema varken i positiv eller negativ mening.
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Vid mätning med Laser RST erhålls mått på vägens spårdjup (maximalt spårdjup), 
längsojämnhet (IRI) och makrotextur (ytskrovlighet uttryckt som RMS, Root 
Mean Square). IRI-värdena mäts i båda hjulspåren (med två kameror). 
Makrotexturen mäts dels i högra hjulspåret, dels på vägytan mellan hjulspåren. 
Den bil som använts vid den senaste mätningen hösten 1997 var utrustad med 17 
kameror. Vid de tidigare mätningarna har 11 kameror använts, vilket innebär att 
spårdjupet numera blir något större (0,2-0,5 mm högre men skillnaden beror bland 
annat på vägbredd, spårbredd och spårdjup) jämfört med tidigare på grund av att 
mätsystemet modifierats (fler mätpunkter fångar upp spårbotten och ryggarna på 
ett noggrannare sätt).

Resultaten som redovisas i diagrammen avser medelvärden av samtliga 20:meters 
sträckor som ingår i respektive kontroll- eller provsträcka. Enskilda mätvärden 
samt spridningsmått och medelvärden framgår av tabeller redovisade i bilagor. I 
bilagorna framgår spårdjupet mätt såväl med 11 som med 17 laserkameror.

Spårdjup

Sedan hösten 1992 har årliga RST-mätningar utförts på objektet. Hösten 1998 var 
vägen bitvis överlagd (pga arbetena med nya Åbromotet) varför den senaste 
mätningen från 1998 bör användas med försiktighet. Resultaten från 
höstmätningen 1997 redovisas i figur 12 och bilaga 2. Som jämförelse har den 
spårbildning som kan härledas dubbtrafiken tagits med. En sammanställning över 
RST-mätningarna 1992-97 och spårutvecklingen ges i figurerna 13-14.

RST- mätning

Figur 12 Jämförelse mellan det totala spår djupet enligt RST hösten 1997 och 
det spår djup som orsakats av dubbtrafiken 1990-97.
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Figur 13 Sammanställning över samtliga spår djupsmätningar.

Figur 14 Spårutvecklingen mellan 1992-97. Beläggningen lades 1990.

Jämnhet- iRl

Resultaten från höstmätningarna 1992 och 1997 redovisas i figur 15 samt bilaga 2. 
Utvecklingen av XRI framgår av figurerna 16 och 17.
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Figur 15 Jämnhet 1997jämfört mot 1992. E6, Kallebäck - Åbro.

Figur 16 Utveckling av jämnhet 1992-97, IRI. E6, Kallebäck - Åbro.

VTI notat 23-1999



21

Figur 17 Utveckling av jämnhet 1992-97, IRL E6, Kallebäck - Åbro. 

Makrotextur- RRMS

Resultaten från höstmätningarna 1992 och 1997 redovisas i figur 18 samt bilaga 2. 
Utvecklingen av makrotexturen framgår av figurerna 19 och 20.

Figur 18 Makrotexturen (RRMS) i hjulspåren 1992jämfört mot 1997.
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Figur 19 Utvecklingen av makrotexturen i hjulspåren 1992-97. 
E6, Kallebäck - Åbro.

Figur 20 Utvecklingen av makrotexturen i hjulspåren 1992-97.
E6, Kallebäck - Åbro.

Kommentarer till RST-mätningarna

Enligt RST-mätningen från hösten 1997 låg den totala spårbildningen 
(dubbslitage + deformationer) mellan 11-16 mm med det högsta värdet för sträcka 
1 (i början på sträckan verkar deformationer förekomma). För de flesta sträckorna 
låg dock spårdjupet på 11-13 mm. Det innebär att merparten (64-84%) av
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spårbildningen kan härledas till dubbslitaget. Det minskade dubbslitaget medför 
dock att den andel av spårbildningen som kan härledas till efterpackning och 
deformationer kommer att öka i framtiden.

IRl-värdena låg mellan 1,2-1,7 mm/m med tyngdpunkt på 1,2-1,3 mm/m. Jämfört 
med den första mätningen 1992 (då var beläggningen 2 år) har IRI-värdena i de 
flesta fall ökat med ca 0,3 mm/m. Det innebär att vägen med tiden blivit 
ojämnare, vilket inte är ovanligt i Göteborgsområdet där undergrunden i 
dalgångarna utgörs av mäktiga lerlager.
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Provsträckoma har årligen på våren och hösten besiktigats okulärt. Beläggningen 
såg efter åtta års trafik fortfarande mycket bra ut och hade inte nämnvärt 
förändrats jämfört med efter de första åren. Enstaka stensläpp har dock 
förekommit men för de flesta sträckorna i liten omfattning och främst efter första 
vintern. Vid besiktningen 1998 kunde en del stensläpp iakttas på sträcka 8 
(porfyr). En hel del krossade (spruckna) partiklar har observerats i ytan men i de 
flesta fall har de suttit kvar i beläggningen och fungerat som ett ballastmaterial. 
Slitstarka material såsom kvartsit och porfyr kan vara spröda och därför kan 
svagare kom vara sprickkänsliga. En del av det som vi brukar benämna stensläpp 
eller stenlossning är i själva verket partiklar som krossas ur beläggningen och har 
därför egentligen inget med vidhäftningen mellan stenmaterialet och bindemedlet 
att göra.

På senare år har många skador på ABS-beläggningar kunnat relateras till 
separerade ytor och främst lastbyteszoner. Inga mer omfattande separationer har 
observerats på provsträckoma men på sträckorna 8 (Stabinor 16 med porfyr) och 
10 (Stabinor 22 med kvartsit) förekom en del lastbytesseparationer.

Under senare år har en del bärighetsbetingade sprickor böljat uppträda främst på 
sträckorna 1, 3 och 5.

Besiktning

Bild 2 Sträcka 8 (porfyr) vid besiktningen i augusti 1998. Exempel på 
stensläpp.
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Bild S Sträcka 10 (kvartsit) vid besiktningen i augusti 1998.
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Mätmetod

Mätningarna följde Vägverkets metodanvisning för bestämning av friktion på 
belagd vägyta (104:1990) och avser våtfriktionen. Vid mätningarna användes 
VTIs friktionsmätbil ”SAAB Friction Tester” (JHM 491, SAAB 9000), se bild 4. 
Mätdäcket var av typ ”Trelleborg” 4.00-8 med ett inre lufttryck av 140 kPa. 
Vattenfilmens tjocklek är 0,5 mm och mätningen utfördes vid en hastighet av 70 
km/h.

Friktionsmätning

Friktionstalen redovisas dels i form av medelvärden över hela mätsträckan, dels 
som max- och minvärden från medelvärden över 20-meterssträckor. Det går även 
att få fram medelvärden på sträckor mindre än 20 m om så önskas.

Bild 4 SAAB Friction Tester.

Resultat från mätningen 1996

Friktionsmätningama utfördes 1996-11-05 och resultaten redovisas i tabell 4 och 
bilaga 3.
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Tabell 4 Friktionsdata, E6, Kallebäck- Åbro.

Sträcka
nr

Beläggningstyp Längd
m

Friktionstal

medel min max

1 ABS 16, PmB 500 0,65 0,63 0,67
3 ABS 16, Vestoplast 389 0,67 0,66 0,69
5 Stabinor 16, B85 700 0,68 0,66 0,73
7 Stabinor 16, B85 480 0,66 0,62 0,68
8 Stabinor 16, B85 488 0,57 0,55 0,59
10 Stabinor 20, B85 480 0,67 0,64 0,70

Kommentarer till friktionsmätningen

Samtliga beläggningar med kvartsit uppvisade relativt höga och jämna friktionstal 
(0,65-0,68). Även min- och maxvärdena för 20-meters sträckor (0,63-0,73) visade 
att variationen inom sträckorna var liten.

Beläggningen innehållande porfyr erhöll lägre friktionstal, 0,57, i medeltal. Min- 
och maxvärdena låg mellan 0,55-0,59.

Resultaten visar att ABS-beläggningar innehållande porfyr erhåller lägre friktion 
på senhösten jämfört med motsvarande beläggningar med kvartsit (VTI notat 11- 
1997). I detta fallet ligger porfyrbeläggningen på godkända nivåer enligt 
Vägverkets krav (Väg 94 och TBV-beläggning 99). Beläggningen var vid 
mättillfället sex år gammal och trafikflödet i körfåltet var ca 15.000 fordon per 
dygn.
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Borrkärnor
För att studera tillståndet hos beläggningen efter åtta års trafik togs i augusti 1998 
ett antal borrkämor som har undersökts på laboratoriet. Från respektive sträcka 
togs 10 prov med diametern 100 mm. Åtta av proverna togs där den tunga trafiken 
hade gått (i kanten av höger spår) och två prov togs mellan hjulspåren. Proven var 
i gott skick och inga trasiga eller skadade kärnor erhölls vid provtagningen.

Besiktning av borrkärnor

1, HABS 16 

3, Stabinor 16

5, Stabinor 16

7, Stabinor 16

8, Stabinor 16

10, Stabinor 20

Lite stensläpp och enstaka krossade stenar förekom. Ej flisiga 
stenar. Bruket låg inte så nära ytan. Tät yta.
Bruket var nära stentoppama vilket gjorde att proverna såg 
täta ut. Inga stensläpp förekom. Enstaka spräckta och flisiga 
stenar förekom.
Inga stensläpp. Krossade stenar förekom men ej rikligt. 
Enstaka flisiga stenar syntes. Proverna såg täta ut på grund av 
rikligt med bruk.
Tät yta. Bruket var nära stentoppama. Inget stensläpp, 
krossade eller flisiga stenar kunde iakttas.
Krossade stenar förekom. Dessa var flisiga. Inget stensläpp 
iakttogs. Proverna såg däremot ”torra” ut jämfört med 
proverna från de övriga sträckorna.
Krossad sten förekom men de var inte flisiga. Inget stensläpp 
iakttogs.

Beläggningstjocklek

Tabell 5 Slitlagertjocklekar på borrkärnorna.

Sträcka Beläggningstj ocklek 
i spår mellan spår 
mm mm

1 40 40
3 41 48
5 33 36
7 34 35
8 36 36
10 46 48

Laboratorieprovning
Borrproven har analyserats med avseende på:
• Hålrum
• Bindemedelshalt och komkurva
• Beständighet (vidhäftning)
• Pressdraghållfasthet
• Egenskaper hos återvunnet bindemedel
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Analyserna av återvunnet (bindemedelsåterstoden) bindemedel omfattade 
följande:

• Penetration vid 25°C enl. FAS Metod 337
• Mjukpunkt, KoR, enl. FAS Metod 338
• Elastisk återgång vid 10°C enligt Vl-instruktion P2.105 (för de 

polymermodifierade bindemedlen)

Bindemedelshalt och komkurva

Analyser med avseende på bindemedelshalt (FAS Metod 404) och komkurva 
(FAS Metod 221) utfördes på borrkämor tagna i hjulspår. På grund av att antalet 
borrkämor var begränsat utfördes analysen genom enkelprov av två 
sammanslagna borrprov. Resultaten redovisas i figurerna 21-22 och tabell 6.

Figur 21 Komstorleksfördelningen för ABS16 och Stabinor 16. Som jämförelse 
framgår gränskurvorna i VÅG
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Figur 22 Kornstorleksfördelningen för Stabinor 22. Som jämförelse har 
gränskurvorna i VÅG 94 lagts in.

Tabell 6 Bindemedelshalterna för de olika sträckorna.

Sträcka Massatyp Bindemedelshalt
Borrkarnor

%

Enligt
recept

%
1 ABS 16, PmB20 5,8 5,7
3 ABS 16, Vestoplast 6,3 5,7(+0,5)
5 Stabinor 16, B85 6,2 6,1
7 Stabinor 16, B85 6,1 6,0
8 Stabinor 16, B85 6,0 6,0
10 Stabinor 20, B85 5,7 5,8

Kommentarer:

Borrkämoma erhöll bindemedelshalter mycket nära arbetsrecepten. Förmodligen 
har Vestoplast lösts upp vid extraktionen och på så sätt tvättats bort tillsammans 
med bitumenet. Enligt uppgift bör inte Vestoplast lösas upp vid extraktionen och i 
så fall tyder resultatet på att bindemedelshalten enligt arbetsreceptet legat på en 
högre nivå än vad som anges i tabell 6.

Komkurvorna låg enligt analyserna, med något undantag, innanför gränskurvorna 
för ABS 16 och 20. De grövre fraktionerna ligger i det övre registret, vilket 
sannolikt förklaras av att materialet erhållet en del nedkrossning förorsakad av 
trafiken (dubbarna) och i viss mån av borrningen.
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Redovisade komkurvor och bindemedelshalter är inte korrigerade med avseende 
på borrningen och sågningen av ändytoma. Om detta görs blir bindemedelshalten 
ca 0,1 procentenheter högre.

Hålrum

Hålrumshalten (FAS metod 427) undersöktes på samtliga borrkämor. Resultaten 
redovisas i tabell 7 .1 figur 23 jämförs borrkämoma med redovisade hålrumshalter 
enligt arbetsrecepten.

Figur 23 Jämförelse av hålrumshalt mellan borrkärnor och arbetsrecept 
(massaprov).

Tabell 7 Hålrumshalten hos borrkärnorna. 
Medelvärden av 10 prov.

Sträcka Massatyp Kompakt
densitet
g/cm3

Hålrum 

Vikt -%
1 ABS 16, PmB20 2,448 0,6
3 ABS 16, Vestoplast 2,430 0,2
5 Stabinor 16 2,445 0,4
7 Stabinor 16 2,429 0,5
8 Stabinor 16 2,470 0,7
10 Stabinor 20 2,465 0,7

VTI notat 23-1999



32

Kommentarer:

Hålrumshalterna ligger för samtliga sträckor på mycket låga nivåer. Det lägsta 
hålrummet, 0,2 vol-%, uppvisar sträckan med inblandning av Vestoplast (sträcka
3) och de högsta värdena, 0,7 %, finns på sträckorna 8 och 10.1 de flesta fall var 
skillnaden liten mellan proven tagna i och mellan hjulspåren. På sträckorna 8 och 
10 var dock hålrumshalten lägre i spår än mellan (0,3 resp. 2,1 % för sträcka 8 och 
0,4 resp. 1,9 % för sträcka 10).

Jämförs borrkämoma med de redovisade hålrumshalterna i arbetsrecepten är 
skillnaden mycket stor, vilket innebär att beläggningen erhållit en avsevärd 
efterpackning. Hålrummen på nylagd beläggning är inte kända men om 
packningen utförts på normalt sätt (då detta var en prowäg bör man ha varit noga 
med packningen) bör de ha legat på samma nivåer som arbetsrecepten. De låga 
hålrumshalterna som uppmätts efter åtta års trafik visar att slitlagren från början 
inte varit stabila eller fardigpackade eftersom de i så hög grad kunnat packas till 
av trafikarbetet. Trots de låga hålrumshalterna har inte plastiska deformationer 
uppkommit (tendenser finns i början av sträcka 1 men har inte undersökts 
närmare). Detta tyder på att beläggningen med tiden erhållit ett stabilt stenskelett 
som förhindrat materialomlagringar trots en del mycket varma somrar under 
mätperioden och extremt spårbunden, tung trafik (smalt körfalt, 3,4 m).

Resultaten från Åbro är inte unika utan även andra, lite äldre beläggningar av typ 
ABS, har uppvisat låga hålrumshalter. Vid de skadeutredningar som gjordes 1997 
(VTI notat 4-98) erhölls överlag hålrumshalter på 1,0-1,5 vol-% för oskadade 
ABS-beläggningar medan de skadade uppvisade värden över 4,0-5,0 vol-%. I 
detta fall ligger dock hålrumshalterna på en ytterligare lägre nivå, <1,0 vol-%. De 
krav som finns i VÄG 94 avser Marshallpackade prov av massa och borrkämor 
från nylagda beläggningar. Några krav på äldre, trafikerade beläggningar finns 
inte. Vid val av nästa åtgärd bör de låga hålrumshalterna beaktas, speciellt om 
beläggningen skall läggas över eller remixas. Vid dessa val bör stabiliteten 
undersökas genom provningar på borrkämor (om det går).

Sannolikt är det kombinationen låg hålrumshalt och hög bindemedelshalt som är 
kritisk ur deformationssynpunkt. I detta fall ligger bindemedelshalterna på relativt 
låga nivåer. Även bitumenets hårdhet bör beaktas vid riskanalysen. Vid Åbro har 
åldringen av bindemedlen varit måttliga (fortfarande relativt mjuka) och är därför 
inte förklaringen till att beläggningen klarat sig så bra trots de låga hålrummen.

Pressdraghållfasthet och beständighet

Pressdraghållfastheten vid 10°C bestämdes för tre prov tagna i spår samt för de 
två proven tagna mellan spåren. Utöver de tre torra proverna bestämdes 
pressdraghållfastheten för tre vattenlagrade prov och vidhäftningstalen bestämdes. 
Analyserna utfördes enligt FAS Metoderna 446 och 449. Vattenmättnadsgraden 
var i samtliga fall nära 100%. Resultaten från analyserna redovisas i figurerna 24- 
26.
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Figur 24 Pressdraghållfastheten vid 10X  för prov tagna i och mellan spår.

Figur 25 Pressdraghållfastheten vid 10X1 för torr- respektive våtlagrade 
provkroppar.
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Figur 26 Sammanställning över vidhäftningstalen.

Kommentarer:

Studeras pressdraghållfastheten på proven från hjulspåren ligger den mellan 1600- 
2600 kPa med det lägsta värdet för sträcka 1 (PmB) och det högsta för sträcka 10 
(Stabinor 20). Sträcka 3, som också innehåller modifierat bindemedel, uppvisar 
värden i nivå med flera av sträckorna med konventionellt bindemedel. 
Pressdraghållfastheten ligger också högre för proven tagna i spåren jämfört med 
de som tagits mellan spåren och skillnaden är som störst för de sträckor som 
uppvisade de högsta skillnaderna i hålrumshalt (sträckorna 8 och 10) mellan och i 
hjulspår.

Vidhäftningstalen ligger på en relativt låg nivå, speciellt om jämförelser görs med 
nytillverkade massor. Vattenmättnadsgraden har vid provningen varit nära 100 % 
men vid så låga hålrumshalter som var fallet kommer inte mycket vatten in i 
provet. Relativt tunna borrkämor (som här är fallet) brukar få höga 
vattenmättnadsgrader på grund av att vatten lätt kan tränga in i provet som vid 
testet har tre sågade ytor. Vid test av labtillverkade provkroppar av massa är oftast 
provkroppen högre och ytorna feta och hydrofoba (vattenfrånstötande).

Lägst vidhäftningstal, 40 %, erhöll sträcka 8 (poriyr) som vid besiktningen 
uppvisade mer stensläpp än övriga sträckor. Sträcka 10 erhöll 54 % i 
vidhäftningstal. Sträckorna med modifierade bindemedel (sträcka 1 och 3) 
uppvisade vidhäftningstal på 63 % respektive 56 %. Högst vidhäftningstal erhöll 
sträckorna 5 och 7 (konventionellt B85) med vidhäftningstal på 66 % respektive 
67 %.

De sträckor som vid besiktningen gav de sämsta intrycken har också erhållit de 
lägsta vidhäftningstalen. På dessa sträckor förekom en del separationer och 
stensläpp. Sträckorna med polymermodifierade bindemedel ligger inte lägre än de
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med konventionellt bindemedel om samma typ av stenmaterial och stenstorlek 
jämförs.

Analyser på återvunnet bindemedel

Bindemedel har återvunnits ur borrproverna genom kallextraktion med 
diklormetan och rotationsindunstare enligt FAS Metod 419. 
Bindemedelsåterstoden analyserades med avseende på:

• Penetration vid 25°C enligt FAS Metod 337
• Mjukpunkt, KoR enligt FAS Metod 338
• Elastisk återgång vid 10°C enligt VI- instruktion P2.105

Elastisk återgång bestämdes för de bitumen som innehöll polymerbitumen 
(sträcka 1 och 3). Analysen går i korthet ut på att under en bestämd tid bestämma 
återgången hos ett prov som dras ut 20 cm och klipps av. Resultaten från 
analyserna redovisas i tabell 8 och figurerna 27-28. Enskilda delresultat redovisas 
i bilaga 4.

Tabell 8 Resultat av bindemedelsanalyserna.

Sträcka Massatyp Penetration 
vid 25°C 
0,1 mm

Mjukpunkt
KoR
°C

Elastisk
återgång

%
1 ABS 16 83 69,0 83
3 ABS 16 57 52,5 Gick ej att 

utföra!
5 Stabinor 16 62 55,5 -

7 Stabinor 16 54 53,0 -

8 Stabinor 16 64 51,0 -

10 Stabinor 20 67 50,5 -
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Figur 27 Penetrationen för det återvunna bindemedlet. Den streckade linjen
anger bindemedlets ursprungliga penetration (gäller ej för sträcka 1)

Figur 28 Mjukpunkten för det återvunna bindemedlet.

Kommentarer:

Penetrationen visar att bindemedelsåldringen legat på en måttlig nivå och kan ej 
sägas vara onormalt stor (snarare tvärtom). Sträckorna med B85 (sträcka 5, 7, 8 
och 10) erhöll värden mellan 54 och 67. Sträckan med Vestoplast (sträcka 3) 
erhöll ett penetrationsvärde på 57 dvs. likvärdigt med det konventionella
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bindemedlet (B85). Sträcka 1 med PmB20 erhöll ett högre penetrationsvärde på 
83.

Mjukpunkten låg mellan 50,5 (str 10) och 55,5°C (str 5) för de konventionella 
bindemedlen (B85). För sträckan med Vestoplast + B85 låg mjukpunkten på 
52,5°C och för PmB 69,0°C.

Den elastiska återgången för sträcka 1 (PmB20) uppmättes till 83%. För sträckan 
med Vestoplast + B85 gick inte elastisk återgång att mäta på grund av att 
bindemedlet var för sprött. Proverna gick av innan de var utdragna till den längd 
som anges i metoden.

Inget av bindemedlen verkar ha åldrats så pass mycket att de negativt försämrat 
beläggningens egenskaper. Bindemedlet innehållande Vestoplast verkar enligt 
resultaten från analyserna ha motsvarande egenskaper som konventionell B85. 
PmB20 avviker dock markant från övriga och har mer elastiska och mjuka 
egenskaper, eventuellt för mjuka med tanke på att deformationer förekommit på 
sträckan. En viktig förklaring till att bindemedlen inte åldrats mera är de låga 
hålrumshalterna som förhindrar oxidering.
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Diskussion och slutsatser
Dubbavnötning
Den spårbildning (maximalt spårdjup) som dubbtrafiken orsakat beläggningen låg 
efter 8 vintrar på 9,5-11,7 mm beroende på sträcka. Det innebär en årlig 
spårbildning på ca 1,2-1,5 mm, en måttlig utveckling med tanke på att det handlar 
om motorväg med spårbunden trafik och mycket hög trafikvolym. Den senaste 
vintem blev spårtillväxten 1,4-1,8 mm orsakad av de ca 1,3 miljoner dubbade 
fordon som trafikerat prowägen. Totalt har nu ca 8 miljoner dubbade fordon 
trafikerat sträckorna under de åtta år som vägen följts upp. Resultatet visar att 
skelettasfalt i kombination med högkvalitativa stenmaterial erhåller mycket bra 
nötningsresistens mot dubbade fordon även när beläggningen börjar bli gammal.

Studeras slitaget över de åtta år som uppföljningen omfattar är skillnaderna 
mellan sträckorna förhållandevis liten (medelslitage tvärs körbanan på 4,3-5,2 
mm). Sträcka 1 (kvartsit), som uppvisade mest avnötning av samtliga, erhöll ca 20 
% större slitage än sträcka 8 (porfyr) som erhöll minst slitage. Sträckorna 1, 3, och 
5 erhöll dock sannolikt något mer trafik (och slitage) än övriga på grund av att en 
del av lokaltrafiken söderut från Göteborg svänger av vid trafikplatsen vid 
Lackarbäcksmotet som ligger mellan sträckorna 5 och 7. Mot den bakgrunden 
bedöms sträckorna ur slitagesynpunkt som likvärdiga. Det innebär att de 
provningsvariabler som testades inte nämnvärt har inverkat på beläggningens 
slitstyrka, t ex Stabinorlö innehållande porfyr från Adelöv och kvartsit från Kärr 
uppvisar i detta fall motsvarande slitstyrka. I prowägsmaskinen har materialen 
också erhållit motsvarande resultat. Inte heller modifierade bindemedel eller 
största stenstorleken, 16 eller 20 mm, verkar ha påverkat slitstyrkan nämnvärt.

Erhållna SPS-tal ligger under de åtta åren mellan 3-9 (gram per km och dubbat 
fordon). Tredje till fjärde vintem, som anses beskriva beläggningens slitage
egenskaper på ett representativt sätt, erhålls SPS-tal på 4-7. De låga, men 
samtidigt realistiska resultaten, tyder på att hastigheten under rusningstrafiken 
kanske är lägre än den tillåtna (90 km/tim) med reducerat slitage som följd, i det 
här sammanhanget en positiv effekt eftersom hastigheten är en av de parametrar 
som har stor inverkan på slitagets storlek.

SPS-talen har med tiden minskat (mer än halverats). En orsak är inverkan från 
initialslitaget, vilket ger större slitage i början (i dessa sammanhang första året) 
innan beläggningen hunnit slitas in. En annan orsak till det relativt sett minskade 
slitaget (ibland markant) på senare år är effekterna av lättviktsdubb, vars andel 
ökat successivt under senare delen av 90-talet. Som tidigare nämnts erhölls 
ungefär halva slitaget med lättviktsdubb jämfört med tyngre ståldubb enligt försök 
i VTIs prowägsmaskin (VTI rapport 377). Enligt mätningen från vintern 1997/98 
verkar dock det relativa slitaget ha stabiliserat sig på en låg nivå.

En sammanfattning efter åtta vintrars trafik visar att slitageegenskaperna är 
ungefär likvärdiga för samtliga sex provbeläggningar. Mätperioden innehåller 
numera både milda och stränga vintrar. Den måttliga spårbildningen visar 
dessutom att skelettasfalt i kombination med högkvalitativt stenmaterial är en 
mycket slitstark beläggningstyp. Ingenting från slitagemätningama tyder på att
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beläggningen med tiden erhållit en markant sämre hållbarhet som resulterat i 
accelererat slitage.

Vågytegenskaper
Enligt RST-mätningen från hösten 1997 låg den totala spårbildningen (slitage + 
deformationer) mellan 11-16 mm med det högsta värdet för sträcka 1 (i början på 
sträckan verkar deformationer förekomma). För de flesta sträckorna låg dock 
spårdjupet på 11-13 mm. Det innebär att merparten (64-84 %) av spårbildningen 
kan härledas till dubbslitaget. Det minskade dubbslitaget medför dock att den 
andel av spårbildningen som kan härledas till efterpackning och deformationer 
kommer att öka i framtiden. Det högsta spårdjupet av samtliga har sträcka 1 med 
polymermodifierat bindemedel erhållit. Enligt bindemedelsprovningen erhöll 
PmB 20 högre penetration än övriga bindemedel. Även pressdraghållfastheten låg 
på en markant lägre nivå.

Makrotexturen låg mellan 0,3-0,4 mm i högra hjulspåret för alla sträckor utom 
sträcka 1, vilket måste betraktas som förhållandevis låga värden (relativt slät yta) 
för att vara skelettasfalt. För sträcka 1 låg makrotexturen på ca 0,45 mm. 
Makrotexturen i höger spår har under de sex år som den mätts sjunkit från värden 
på ca 0,4-0,5 mm till 0,3-0,4 mm, vilket verkar vara en ganska måttlig minskning.

Under de sex år som jämnheten har mätts tenderar sträckorna att bli mer ojämna 
med åren. En effekt av påkänningama från trafiken och den har egentligen inte så 
mycket att göra med nedbrytningen av slitlagret. De skillnader som uppmätts 
mellan de olika sträckorna beror sannolikt på olikheter i undergrundsförhållanden. 
Enligt Vägverket förekommer många olika typer av geotekniska problem utmed 
provvägen.

Kontrolleras kraven på jämnhet i längsled enligt VÄG 94 (tabell 1.3-4c) visar det 
sig att ingen (ett undantag finns) av sträckorna uppfyller ställda krav. I dessa 
sammanhang (IRI-värden efter 4-7 år) riktar sig kraven i VÄG 94 mot 
beläggningar på nybyggda vägar och kan därför inte direkt användas för 
prowägen vid Åbro som är en underhållsbeläggning på befintlig väg. I samband 
med framtagandet av Vägverkets nya anvisningar för beläggningsunderhåll 
(Underhålls ATB) kan det dock vara intressant att studera hur erhållna IRI-värden 
från en underhållsåtgärd förhåller sig till kraven i VÄG 94.

Friktion
Friktionsmätningen hösten 1996 visade att samtliga sträckor klarade Vägverkets 
krav på friktion större än 0,5. Beläggningarna innehållande kvartsit uppvisade 
medelvärden över hela mätsträckan på 0,65-0,68. Sträckan innehållande porfyr 
som specialsten erhöll något lägre friktion, 0,57. Inga 20-meterssträckor 
uppvisade friktionstal under 0,50 (lägsta minvärdet var 0,55 för sträckan med 
porfyr).

Enligt VTI notat 6-1999, som behandlar polering av asfaltbeläggningar, förändras 
friktionen markant över året genom den trafikpolering som sommardäcken 
åstadkommer och uppruggningen från dubbtrafiken. På utsatta platser, såsom 
tunnlar, broar, rondeller, på och avfartsramper, korsningar och trafikintensiva 
leder med ”rörig” trafik kan friktionen hamna på låga värden under sommaren och

VTI notat 23-1999



40

hösten. Av de stenmaterial och beläggningstyper som studerats är det främst 
porfyrer i kombination med skelettasfalt som på utsatta platser kan erhålla låga 
friktionsvärden. Inga riktigt låga värden har uppmätts med kvartsit som överlag 
har bättre poleringsresistens än porfyr. På vägar/gator med normala trafikflöden (t 
ex landsbygdsvägar), dvs. huvuddelen av vägnätet, är trafikpoler ingen av 
betydligt mindre storlek och där får även porfyrbeläggningarna acceptabla 
friktionsegenskaper.

Borrkärnor
Efter åtta års trafik låg bindemedelshalterna i uttagna borrkämor på samma värden 
som angavs i arbetsrecepten. Komkurvoma låg enligt analyserna, med något 
undantag, innanför gränskurvoma för ABS 16 och 22. En viss nedkrossning 
kunde dock noteras.

Hålrumshalterna låg for samtliga sträckor på mycket låga nivåer, 0,2-0,7 vol-%. 
Jämförs borrkämoma med de redovisade hålrumshalterna i arbetsrecepten är 
skillnaden mycket stor, vilket innebär att beläggningen måste ha erhållit en 
avsevärd efterpackning. Det låga hålrumshalterna som uppmätts efter åtta års 
trafik tyder på att slitlagren från början inte varit stabila eller fardigpackade 
eftersom de i så hög grad kunnat packats till av trafikarbetet. Trots de låga 
hålrumshalterna har inte plastiska deformationer uppkommit. Detta tyder på att 
beläggningen med tiden erhållit ett stabilt stenskelett som förhindrat 
materialomlagringar trots en del mycket varma somrar under mätperioden och 
extremt mycket spårbunden, tung trafik.

Sannolikt är det kombinationen låg hålrumshalt och hög bindemedelshalt som är 
kritisk ur deformationssynpunkt. I detta fall ligger bindemedelshalterna på relativt 
låga nivåer.

Studeras pressdraghållfastheten på proven från hjulspåren ligger de mellan 1600- 
2600 kPa med de lägsta värdet för sträcka 1 (PmB20) och det högsta för sträcka 
10 (Stabinor 20). Sträcka 3 som också innehåller modifierat bindemedel uppvisar 
motsvarande värden som flera av sträckorna med konventionellt bindemedel.

Vidhäftningstalen ligger på en relativt låg nivå, speciellt om jämförelser görs med 
nytillverkade, täta massor. Vattenmättnadsgraden har vid provningen varit nära 
100 % och provningen har gjorts på relativt tunna borrkämor med sågade ytor. 
Lägst vidhäftningstal, 40 %, erhöll sträcka 8 (porfyr) som vid besiktningen 
uppvisade mer stensläpp än övriga sträckor. Sträckorna med modifierade 
bindemedel uppvisade inte högre vidhäftningstal än de med konventionellt 
bindemedel. De sträckor som vid besiktningen gav de sämsta intrycken har också 
erhållit de lägsta vidhäftningstalen, vilket tyder på att metoden har en bra 
relevans, åtminstone på åldrade prov.

Analyser av återvunnet bindemedel visade att åldringen på vägen varit måttlig 
(eller liten) under de åtta åren enligt kontroll av penetration och mjukpunkt. 
Bindemedlet innehållande Vestoplast + B85 erhöll motsvarande resultat som B85 
medan PmB20 uppvisade avvikande resultat. Både penetrations- och 
mjukpunktsvärdena ligger på en högre nivå (både mjukare och hårdare), vilket 
kan verka vara o logiskt men överensstämmer med tidigare erfarenheter av
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polymermodifierade bindemedel. Det högre penetrationsvärdet beror sannolikt på 
att det ursprungliga bindemedlet varit B 180 och det högre mjukpunktsvärdet (tål 
högre temperatur innan det mjuknar) beror på effekter från polymerema i 
bindemedlet (nätverk av trådar). Resultaten tyder på att polymeren fortfarande 
finns kvar och är aktiv i bindemedlet och inte har förstörts eller brutits ned vid 
produktionen eller genom åldring. Även analysen av elastiska återgång (83 %) 
visar att PmB20 fortfarande har bra elastiska egenskaper. För sträckan med 
Vestoplast + B85 gick inte elastisk återgång att mäta på grund av att bindemedlet 
var för sprött.

För att jämföra resultaten från Åbro — Kallebäck, som kan betraktas som en 
lyckad ABS-beläggning, med andra objekt som undersökts på senare år i samband 
med skadeutredningar, har en sammanställning gjorts i tabellerna 9 och 10. 
Skadeutredning finns återgiven i sin helhet i VTI notat 5-1999.

Tabell 9 Jämförelse av mekaniska egenskaper.

Hålrum borrkärnor
(%)

Pressdraghållfasthet
(kPa)

Vidhäftningstal
(%)

medel max min medel Max min medel max Min
Dålig yta 5,0 7,1 2,6 1645 1905 1288 56 71 35
Bra yta 1,2 2,7 0,5 1796 2037 1373 73 95 55
Åbro, str 1 0,6 1,0 0,1 1607 1661 1532 63 - -

str 3 0,2 0,3 0,1 2451 2604 2337 56 - -

str 5 0,4 0,9 0,2 2482 2580 2361 66 - -
str 7 0,5 0,7 0,2 2227 2543 1833 67 - -

str 8 0,7 2,3 0,2 2188 2317 2100 40 - -

str 10 0,7 2,1 0,1 2570 2862 2245 54 - -

Tabell 10 Jämförelse av bindemedlets egenskaper.

Penetration Mjukpunkt, KoR
medel max min medel max min

Dålig yta 36 57 21 59 68 50
Bra yta 59 71 37 54 62 49
Åbro, str 1 
(PmB)

83 - - 69 “ -

str 3 57 - - 53 - -

str 5 62 - - 56 - -

str 7 54 - - 53 - -

str 8 64 - - 51 - -

str 10 67 - - 51 - -

Som det framgår av tabell 9 ligger hålrumshaltema från Åbro på en lägre nivå än 
de prover som härstammade från skadeutredningen. Även de prov som klassades 
som bra enligt skadeutredningen (oskadade ytor) uppvisade låga hålrum men dock
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högre än borrproven från Åbro. Det bör dock påpekas att beläggningen vid E6, 
Åbro har legat under trafik i 8 år medan de beläggningar som behandlats i 
skadeutredningen trafikerats i 2-4 år. Anmärkningsvärt är dock att samtliga ABS 
beläggningar som klarat sig bra erhållit låga hålrumshalter på 0,1-2,7 vol-% 
medan de som härstammar från skadade ytor hamnat mellan 2,6-7,1 vol-%. Det är 
mycket viktigt att påpeka att det vid skadeutredningarna handlade om prov från 
separerade ytor som förutom håga hålrumshalter även uppvisade relativt låga 
bindemedelshalter och i flera fall betydande bindemedelsåldring.

Studeras bindemedlets egenskaper kan man konstatera att proven från Åbro (med 
undantag för PmB20) hamnade på ungefär samma nivåer som bindemedlen från 
de bra beläggningsavsnitten i skadeutredningen. Proven från skadade 
beläggningar uppvisade i de flesta fall betydligt större bitumenåldring som också 
var en bidragande faktor till skadornas uppkomst.

Avslutande kommentarer
Sammanfattningsvis visar prowägen att kombinationen skelettasfalt och 
högkvalitativt stenmaterial innebär att beläggningen får en mycket bra slitstyrka 
och i detta fall en livs längd på minst 9 år (vägen skall beläggas 1999). 
Skillnaderna mellan de olika provsträckoma har i detta avseende varit liten mellan 
sträckorna. Dubbslitaget står också för merparten av den totala spårbildningen.

Ett av huvudsyftena med försöket var att studera modifierade bindemedel. I detta 
fall har dock inte varken PmB20 eller pellets av Vestoplast förbättrat 
egenskaperna hos beläggningen enligt de mätningar eller besiktningar som 
omfattat dubbslitage, spårbildning, jämnhet, makrotextur, friktion, 
skadeutveckling, hållfasthet eller beständighet. Vestoplast verkar inte ha påverkats 
varken bindemedlets eller beläggningens egenskaper i förhållande till 
konventionellt bindemedel. PmB20 ger i detta fall lägre pressdraghållfast och i 
viss mån mjukare bindemedelsegenskaper som på vägen har givit något större 
spårbildning jämfört med övriga sträckor. Ingen mätbar positiv effekt på vägytan 
har dock kunnat noterats.

Trots relativt låga bindemedelshalter har beständigheten varit bra med undantag 
för två sträckor som senaste vintern fatt en del stenlossning, eventuellt beroende 
på förekomst av lastbytesseparationer. Även stabilitetsegenskaperna har varit bra 
(med något undantag för PmB20) trots att hålrumshaltema med tiden hamnat på 
låga värden men tydligen har stenskelettet förhindrat materialomlagringar under 
varma sommardagar på den mycket högtrafikerade E6:an genom Göteborg.
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Bilaga 1

Sammanställning över väg- och trafikdata. 
E6, Kallebäck-Åbro

År 1997/98
Skyltad hastighet (km/h) 90
Körfältsbredd (m) 3,5
Beläggn.skrymd. (g/cm3) 2,3
Mätstart 97-11-01
Mätslut 98-04-07
Mätperiod, dygn 157
Antal personbilar i körriktningen (90%) 25.470
Procent i körfält (KLan) 60
Fordon i körfält per dygn 15.282
Dubbfrekvens (medel under perioden), % 53
Totalt antal dubbade fordon 1.271.615





1997 09 23, Åbro, E6, RST- mätning 11 och 17 lasrar

Bilaga 2
1(4)

Spårdjup Spårdjup RRMS RRMS
Objekt Distans IRI hö IRI vä 11 lasrar 17 lasarai' vänster höger

1 20 2,63 2,28 20,8 21,3 0,49 0,44
1 40 1,44 2,09 21,7 22,0 0,49 0,42
1 60 1,04 1,30 21,3 21,6 0,40 0,35
1 80 1,29 1,63 18,9 19,8 0,43 0,40
1 100 2,76 2,43 18,7 19,3 0,42 0,38
1 120 1,11 1,42 19,1 19,1 0,47 0,51
1 140 0,69 0,69 17,2 17,4 0,51 0,43
1 160 0,57 0,77 17,6 17,8 0,44 0,48
1 180 0,73 1,04 16,9 17,0 0,42 0,50
1 200 0,76 0,69 14,4 14,3 0,44 0,54
1 220 0,93 1,25 11,5 11,9 0,44 0,60
1 240 1,18 1,83 11,5 11,9 0,39 0,43
1 260 1,12 1,13 11,3 11,6 0,53 0,54
1 280 1,07 1,07 10,8 11,0 0,40 0,41
1 300 1,41 1,03 12,3 12,6 0,45 0,49
1 320 0,97 0,86 11,8 12,1 0,40 0,43
1 340 1,23 1,59 13,7 14,4 0,53 0,44
1 360 1,02 1,27 12,8 13,3 0,39 0,42
1 380 0,93 0,92 13,0 13,1 0,43 0,56
1 400 0,82 1,02 13,3 13,3 0,39 0,55
1 420 1,36 1,17 16,5 16,6 0,36 0,52
1 440 1,78 1,58 15,9 16,0 0,45 0,55
1 460 1,02 1,25 19,0 18,9 0,45 0,50

Medelv: 1,21 1,32 15,7 15,9 0,44 0,47
Std.av: 0,54 0,48 3,5 3,6 0,05 0,07

3 480 1,49 1,66 16,0 16,0 0,36 0,39
3 500 0,86 1,01 15,0 15,0 0,23 0,32
3 520 1,05 1,05 14,7 14,8 0,19 0,41
3 540 0,99 1,11 15,0 15,1 0,34 0,46
3 560 2,17 1,52 14,5 14,4 0,23 0,45
3 580 1,15 1,32 12,1 12,6 0,24 0,32
3 600 0,57 0,94 11,6 12,1 0,35 0,44
3 620 0,69 1,01 11,2 11,7 0,30 0,31
3 640 0,70 0,82 10,7 11,1 0,37 0,47
3 660 0,79 0,72 10,1 10,2 0,24 0,42
3 680 3,05 2,11 11,1 11,3 0,28 0,39
3 700 3,16 2,78 15,3 15,5 0,35 0,48
3 720 1,05 1,74 13,1 13,2 0,44 0,42
3 740 0,74 0,74 14,3 14,3 0,29 0,41
3 760 1,04 1,23 12,6 12,7 0,41 0,45
3 780 1,26 0,99 11,2 11,8 0,28 0,31
3 800 0,75 0,73 10,7 11,3 0,27 0,27
3 820 0,91 0,91 10,7 11,4 0,36 0,29
3 840 1,30 1,12 10,8 11,2 0,40 0,34
3 860 1,01 1,43 12,3 12,8 0,47 0,49

Medelv: 1,24 1,25 12,7 12,9 0,32 0,39
Std.av: 0,73 0,52 1,9 1,7 0,08 0,07



Bilaga 2
2(4)

5 880 1,27 1,17 14,4 15,0 0,31 0,34
5 900 1,88 2,20 15,1 15,4 0,38 0,47
5 920 2,18 1,98 13,8 14,2 0,52 0,55
5 940 2,08 1,60 13,1 13,7 0,29 0,31
5 960 1,11 1,71 13,3 14,1 0,33 0,24
5 980 1,16 1,17 14,0 14,1 0,30 0,26
5 1000 0,85 0,79 12,5 12,6 0,25 0,28
5 1020 0,92 1,47 12,7 12,8 0,23 0,26
5 1040 0,96 1,18 12,8 12,9 0,26 0,28
5 1060 1,44 1,40 15,3 15,3 0,26 0,27
5 1080 1,75 1,51 13,7 13,7 0,24 0,30
5 1100 0,93 1,17 12,8 12,9 0,30 0,30
5 1120 0,87 0,99 13,6 13,6 0,29 0,35
5 1140 1,00 0,76 14,8 14,9 0,30 0,23
5 1160 2,32 2,20 15,1 15,0 0,34 0,32
5 1180 0,97 1,45 15,7 15,7 0,32 0,42
5 1200 1,06 0,83 13,7 13,7 0,33 0,39
5 1220 0,82 0,86 12,0 12,5 0,35 0,31
5 1240 4,50 5,00 8,2 8,3 0,69 0,61
5 1260 2,35 1,94 9,2 9,4 0,41 0,44
5 1280 0,83 0,97 9,4 9,5 0,27 0,31
5 1300 0,70 1,08 10,1 10,1 0,35 0,35
5 1320 0,78 0,85 8,8 9,0 0,39 0,34
5 1340 0,94 0,77 8,4 8,6 0,35 0,34
5 1360 0,90 0,95 8,1 8,5 0,48 0,36
5 1380 0,62 0,60 6,7 6,8 0,32 0,25
5 1400 2,92 4,01 10,8 11,2 0,42 0,28
5 1420 0,95 1,97 7,6 7,8 0,27 0,27
5 1440 0,87 0,88 7,5 7,7 0,27 0,24
5 1460 1,10 1,02 7,5 8,1 0,39 0,38
5 1480 0,62 0,73 8,7 8,8 0,24 0,26
5 1500 0,67 0,67 8,1 8,3 0,33 0,30
5 1520 0,94 0,84 9,1 9,1 0,31 0,37
5 1540 0,74 0,81 8,5 9,0 0,27 0,32
5 1560 3,52 3,36 9,0 9,2 0,23 0,30

Medelv: 1,36 1,45 11,3 11,5 0,33 0,33
Std.av: 0,88 0,96 2,8 2,8 0,09 0,08

7 1580 3,41 2,86 9,5 9,5 0,32 0,28
7 1600 0,84 0,77 9,4 9,4 0,33 0,32
7 1620 1,08 1,19 11,0 11,0 0,28 0,26
7 1640 2,56 2,63 6,9 7,1 0,99 0,95
7 1660 1,76 2,26 9,8 10,0 0,90 0,63
7 1680 5,06 4,69 7,1 7,5 0,96 0,86
7 1700 1,79 1,89 7,2 7,7 0,67 0,55
7 1720 4,40 4,45 10,2 10,6 0,77 0,39
7 1740 2,33 2,15 14,4 14,8 0,29 0,27
7 1760 1,01 1,13 14,9 15,4 0,31 0,26
7 1780 0,92 1,40 16,5 17,8 0,27 0,33
7 1800 1,23 0,88 13,1 13,6 0,40 0,32
7 1820 0,87 1,02 16,5 16,6 0,47 0,42
7 1840 0,89 0,78 14,4 14,6 0,31 0,26
7 1860 0,77 0,83 14,8 15,1 0,34 0,29
7 1880 0,76 0,94 10,7 11,3 0,25 0,29
7 1900 1,48 1,15 11,8 12,2 0,30 0,31
7 1920 2,41 1,99 11,3 11,5 0,23 0,23
7 1940 0,94 1,08 12,1 12,2 0,31 0,36



Bilaga 2
3(4)

7 1960 1,39 1,42 10,7 11,0 0,24 0,33
7 1980 1,42 1,11 10,8 10,8 0,29 0,39
7 2000 1,39 1,41 8,4 8,7 0,28 0,34
7 2020 2,12 2,07 8,6 9,0 0,20 0,29
7 2040 1,52 1,28 9,3 10,1 0,24 0,30

Medelv: 1,76 1,72 11,2 11,6 0,41 0,38
Std.av: 1,14 1,06 2,9 2,9 0,25 0,18

8 2060 2,40 3,31 12,9 13,4 0,38 0,39
8 2080 1,43 2,15 14,1 14,4 0,42 0,37
8 2100 1,12 1,84 11,2 11,4 0,30 0,31
8 2120 2,69 2,82 11,8 12,2 0,42 0,33
8 2140 2,18 1,17 11,2 11,9 0,34 0,31
8 2160 2,02 1,44 9,5 10,1 0,32 0,31
8 2180 1,43 1,28 7,7 8,8 0,29 0,30
8 2200 1,83 1,63 7,3 8,7 0,31 0,30
8 2220 1,61 1,49 7,9 8,9 0,37 0,36
8 2240 2,04 1,62 13,4 13,7 0,32 0,33
8 2260 4,27 3,41 11,7 12,3 0,45 0,36
8 2280 2,10 1,95 10,6 11,1 0,38 0,42
8 2300 1,43 1,53 10,0 11,0 0,35 0,31
8 2320 1,26 1,02 9,7 10,8 0,41 0,34
8 2340 1,28 0,86 8,6 9,9 0,36 0,36
8 2360 1,30 1,17 8,3 9,2 0,47 0,52
8 2380 0,84 1,08 9,0 9,7 0,42 0,42
8 2400 0,73 1,12 8,7 9,3 0,42 0,46
8 2420 1,22 1,03 9,4 9,8 0,40 0,44
8 2440 0,87 1,00 8,7 9,7 0,36 0,37
8 2460 1,14 1,25 8,3 9,1 0,39 0,38
8 2480 1,05 0,80 11,4 11,9 0,36 0,43
8 2500 1,05 1,23 11,3 11,7 0,58 0,47
8 2520 0,83 0,95 11,3 11,5 0,45 0,40
8 2540 2,05 1,78 12,8 13,2 0,46 0,48

Medelv: 1,61 1,56 10,3 10,9 0,39 0,38
Std.av: 0,77 0,71 1,9 1,7 0,06 0,06

10 2560 2,09 1,50 11,4 12,7 0,35 0,31
10 2580 1,85 1,72 11,2 12,3 0,40 0,32
10 2600 1,11 0,96 10,4 11,5 0,40 0,35
10 2620 1,04 1,06 10,6 11,8 0,40 0,35
10 2640 4,81 4,25 11,9 12,8 0,39 0,38
10 2660 2,73 2,50 9,6 10,7 0,37 0,28
10 2680 1,16 1,21 9,1 10,0 0,35 0,27
10 2700 1,32 1,22 11,8 11,9 0,48 0,29
10 2720 0,79 1,04 11,2 11,3 0,36 0,27
10 2740 0,98 0,86 10,9 11,3 0,50 0,42
10 2760 1,20 0,97 10,8 11,6 0,42 0,39
10 2780 1,15 1,45 11,5 12,2 0,37 0,31
10 2800 1,44 1,41 12,1 12,9 0,39 0,30
10 2820 1,19 1,37 12,6 13,0 0,3 i 0,31
10 2840 0,91 0,90 11,4 11,9 0,42 0,33
10 2860 1,76 1,23 12,0 12,4 0,40 0,43
10 2880 0,86 1,16 12,4 12,8 0,40 0,29
10 2900 0,86 1,11 12,1 12,2 0,40 0,31
10 2920 0,67 1,26 11,1 11,9 0,46 0,31
10 2940 0,67 1,15 10,5 12,5 0,40 0,31
10 2960 1,07 0,92 10,3 12,5 0,38 0,32
10 2980 1,37 1,38 10,8 13,1 0,26 0,25



Bilaga 2
4(4)

10 3000 0,96 1,02 11,1 13,4 0,34 0,29
10 3020 1,58 2,17 12,0 14,0 0,50 0,37
10 3040 1,56 1,72 13,7 14,5 0,48 0,36
10 3060 1,10 1,47 13,6 14,7 0,42 0,33
10 3080 1,49 1,35 13,9 14,8 0,39 0,36
10 3084 8,12 7,06 9,3 11,2 0,45 0,51

Medelv: 1,64 1,62 11,4 12,4 0,40 0,33
Std.av: 1,50 1,26 1,2 1,1 0,05 0,06



E6, Kallebäck- Åbro

Kl, söderut, samtliga sträckor

Bilaga 3
1(1)

Friktionsmätning: 1996-11-05





Bilaga 4
KD

E6, Kallebäck- Åbro
Resultat för bitumen efter återvinning
Återvinning enligt FAS Metod 419

För sträckorna 5, 7, 8 och 10 (B85) har mjukpunkt (KoR) respektive penetration bestämts.

Provmärkning Mjukpunkt
FAS Metod 338 

TO

Penetration
FAS Metod 337 

(Brl mm)
VTI-nr. 98-759-3 
E6 Åbro, str. 5 
B85

55,5
(55,5 55,5)

62
(65 61 61)

VTI-nr. 98-759-4 
E6 Åbro, str. 7 
B85

53,0
(53,3 52,9)

54
(55 53 53)

VTI-nr. 98-759-5 
E6 Åbro, str. 8 
B85

51,0
(50,9 50,7)

64
(64 64 65)

VTI-nr. 98-759-6 
E6 Åbro, str. 10 
B85

50,5
(50,3 50,3)

67
(67 68 67)

För sträckorna 1 och 3 har även elastisk återgång vid 10°C bestämts.

Provmärkning Mjukpunkt
FAS Metod 338 

TO

Penetration
FAS Metod 337 

(0,1 mm)

Elastisk återgång vid 10°C
Vl-instruktion P2.105

(%)
VTI-nr. 98-759-1 
E6 Åbro, str. 1 
Pmb 20

69,0
(68,9 68,6)

83
(83 83 82)

83

VTI-nr. 98-759-2 
E6 Åbro, str. 3 
B 85 m. vestoplast

52,5
(52,7 51,9)

56,5
(57 55 27)

Brast vid utdragning
(Gick av vid 17 resp. 18 cm)


