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Förord.
Undersökningen initierades av Vägverket, kontoret för Höga Kustenprojektet,

Mörtsal. Efter det att kontoret lagts ned, strax efter det undersökningen påbörjats,

har Region Mitt tagit över, med Håkan Eriksson som kontaktman.

Undersökningarna har gjorts för medel erhållna från Vägverket, dels från

Region Mitt, dels från Huvudkontoret, Vägavdelningen (särskilt litteraturstudie

och Specialanalyser). I det senare fallet har Svante Johansson varit kontaktman.

Provtagningen och laboratoriestudierna, beskrivna i etapp I, har gjorts i

samarbete Vägverket Konsult, Älandsbro (Birgitta Bergstedt) och Ballast Nord

(Bengt-Göran Norlin) som förutom analysresultat kommit med värdefulla

synpunkter.

Provtagningen i etapp II har utförts av Dorotea markkonsult på uppdrag av

Region Mitt, medan laboratorieanalyser har gjorts av Väglaboratoriet, Luleå

Tekniska Universitet.

Specialanalyser enligt nya metodiker har dessutom gjorts av obundet material

vid finska Vägverkets laboratorium i Rovaniemi (Seppo Ylitapio) samt plan- och

tunnslip av asfaltbeläggning har granskats av Vejteknisk Institut i Roskilde

(Vibeke Wegan).

Föreliggande rapport är en sammanfattning av huvudrapporten VTI notat

27-1999.

Linköping juni 1999

Peet Höbeda
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Bakgrund
VTI blev kontaktat av representanter för Höga Kustenprojekt i början av februari

1998 med anledning av de ojämna lyftningar och den spårbildning, som uppstått

på nyöppnad del av väg E4 norr om Höga Kustenbron. Ett möte hölls på projekt-

kontoret 980208 och besiktning av vägsträckan utfördes samma dag.

Det framkom att lyftningarna inträffade när den norra vägdelen, som varit av-

stängd för trafik 1 till 2 års tid, hårdsaltades före trafikpåsläpp 1 december 1997

i samband med invigningen av Höga Kustenbron. Väderleksförhållandena var

svåra tiden före och med mycket nederbörd. I samband med invigningen kändes

även enligt uppgift asfaltytan klibbig och bitumen fastnade vid skorna trots kall

vinterväderlek.

Vid hemkomsten företogs studier av litteratur och även några kontakter togs

med utländska specialister, detta beroende på problemets ovanliga natur. En

provtagning föreslogs av både obundet bärlagergrus och asfaltbeläggning, dels för

att undersöka materialen enligt rutinanalyser, dels för att mäta vatten- och

salthalter i övre delen av överbyggnaden. En del handlingar från möten och

provtagning ges i Bilaga 1.

Undersökningen kan delas i två etapper, dels en etapp I som utfördes som en

förstudie, med materialprov tagna 980217, dels en etapp II efter en utökad

provtagning som utfördes i början av april 1998 på uppdrag av Vägverket Region

Mitt. Projektledare har varit Håkan Eriksson. VTI har inte medverkat vid

uppläggning av etapp II och vid provtagningen, men fått i uppdrag att samman-

ställa och värdera resultaten från de två provtagningarna. Litteraturstudien, som

egentligen påbörjats på ett tidigt stadium, har benämnts etapp III. En

orienterande georadarstudie av Geoscanners Oy i Finland har förts till etapp I

samt provning av obundet material enligt tube suction test vid finska Vägverkets

laboratorium i Rovaniemi har tagits upp under Etapp II.

En orienterande studie med hjälp av plan- och tunnslip av några borrkärnor har

gjorts i efterhand av Vejteknisk Institut, Danmark (Vibeke Wegan) och redovisas

som etapp IV.

Flera laboratorier har varit involverade i undersökningen, i etapp I deltog vid

provtagning och laboratorieanalyser således Vägverket Konsult, Älandsbro,

Ballast Nord, Sundsvall och VTI. I etapp II utfördes provtagningen av Dorothea

Markkonsult efter anvisningar av Vägverket, Region Mitt, och laboratorie-

analyserna av Luleå Tekniska Högskola, Väglaboratoriet. Svante Johansson från

Vägverket, HK, har medverkat vid bedömning av borrprovvid etapp II.

Medel för litteraturstudien har tagits från forskningsmedel avsatta från

Vägverket, Huvudkontoret, Vägavdelningen, inom projekt Beständighet hos

vägmaterial . Kontaktman har varit Svante Johansson.
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Sammanfattning
I samband med invigningen av Höga Kusten bron den 1 december 1997, öppnades

även den nordliga delen av väg E 4, t.0.m. Gallsäter, för trafik. Vägen var försedd

med slutgiltigt slitlager men hade legat utan trafik, annat än byggnadstrafik till

bron, under en tid på upp till två år. Tiden innan vägen öppnades var

väderleksförhållandena svåra, med blötsnö som t.0.m. vållade elavbrott i Höga

Kustenområdet. Man var tvungen att hårdsalta vägen före öppnandet och i

samband med detta uppkom det anmärkningsvärda oj ämnheter i form av vågbild-

ningar med våglängder på någon enstaka meter. Ojämnheterna sammanföll även

väl med en onormalt stor spårbildning. Slitlagret utgjordes av stenrika

beläggningstyper, dels ABD, dels av ABS, och ojämnheter förekom vid båda

slitlagertyperna. Det är känt att ABS är en ganska genomsläpplig beläggning. I

samband med att bron invigdes upplevdes dessutom beläggningen norr om bron

som klibbig och bitumen fastnade t.0.m. vid skosulor vid vinterförhållandena

(detta gäller inte för beläggningen på själva bron).

VTI blev kontaktat av kontoret för Höga Kusten projektet angående orsaker till

de oväntade problemen. En litteraturstudie påbörjades och en orienterande

provtagning föreslogs från höjdryggar, lågpartier och referenspartier där vägen

upplevdes som jämn. Provtagningen, från fyra lokaler, utfördes i mitten på

februari i samarbete med Vägverket Konsult, Älandsbro, och Ballast Nord,

Sundsvall. Förutom borrkärnor provtogs material, utan användning av vatten, för

att kunna mäta vatten- och salthalter i obundet bärlager och bitumenbundna lager.

Samtliga laboratorier har varit involverade i undersökningen, benämnd Etapp I.

Prov, tagna av fruset, obundet material, har påverkats genom spettningen och

därmed blivit rikare på finmaterial. Det finns en viss trend till att skyddslagret är

finkornigare än bärlagret. Skyddslagret har inte kontrollerats vid vägbygget och

det kan inte uteslutas att det kommit med partier som är alltför vattenhållande.

Möjligen har överytan hos obundet bärlager pudrats med stenmjöl varvid ett

vattenhållande skikt bildats. Detta har dock inte bekräftats genom prov-

tagningarna.

Det visade sig att saltlösning kunnat tränga in genom asfaltbeläggning till

obundet bärlager, saltkoncentrationen varierade och var högst i lågpunkter.

Observeras bör dock att endast ett fåtal prov kunnat undersökas i samband med

denna orienterande provtagning.

Analys av borrkärnorna visade att AG-lagret ofta hade låga bitumenhalter och
höga hålrum. Även slitlagren hade ganska låga bitumenhalter. Permeabilitets-

testning av borrkärnor (slitlager +AG) gav dock låga värden. Det verkade senare,

vid studier av borrkärnor som om saltlösningen frätt genom Slitlagret och AG-
lagret samt synliga, sammanhängande hålrum har bildats varvid obundet bärlager

kunnat infiltreras av saltet. I samband med analys av borrkärnor upptäcktes

dessutom att AG-lagret i borrkärnorna kunde uppmjukas i svag saltlösning och att

en gul fällning bildades. Denna visade sig utgöras av järnklorid, utfälld från

stenmaterialet. Detta kan tyda på att bitumentäckningen av stenytor varit dålig i

asfaltmassan från början, men bitumen kan även ha mjukats upp pga. en

osmotisk process. Dessutom kan bruket krympa mer än stenmaterialet vid låga

temperaturer och mikrosprickor uppstå som bildar svagheter där saltlösning

kunnat sugas in med svällning som resultat.
Använda stenmaterial från bergskärningar har varit inhomogena och ibland

haft hög glimmerhalt. För asfaltbeläggning har man dock eftersträvat berg-
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skärningar där granit förekommit. Variationer i glimmerhalt innebär växlingar i

effektiv bitumenhalt och därmed också av permeabilitet. Det är sannolikt att

stenmaterialet har sugit upp en del bitumen. Det har dessutom noterats att

stenmaterialet krossats mer än normalt, både vid laboratorieproportionering och

utläggning av asfaltmassa.

Vissa borrkärnor, som blivit saltmättade i laboratorium, visade sig vid fortsatta

studier kunna sönderfalla i vatten. En osmotiskt betingad svällning och

uppmjukning av beläggningen har således kunnat uppkomma när salthaltigt

material senare utsatts för nederbörd, d.v.s. för en lägre saltkoncentration. Detta

kan förklara klibbigheten hos vägytan, konstaterad i samband med invigningen av

bron (spill av något lösningsmedel har förts på tal). Det är inte fråga om en

egentlig *'stripping , dvs. att stenytorna släpper bitumen i närvaro av vatten, utan

snarare en kohesionsförlust i asfaltmassan som mjukas upp.

En bidragande orsak till problemen kan vara att beläggningen legat utan trafik

upp till två år och därmed inte fått trafikens gynnsamma efterpackning och

tillknådning under sommaren, något som minskar permeabiliteten. När salt, på ett

ojämnt sätt, kunnat tränga in i asfaltbeläggning och övre del av obundet bärlager,

har saltlyftningar uppkommit i samband med upptiningar. En speciell trafik-

belastning måste även ha medverkat. Enstaka, tunga byggnadsfordon och tom.

saltbilar har förmodligen förorsakat den speciella vågbildningen (korrugeringen),

med ringa våglängd, men även spårbildningen under tiden när vägen halk-

bekämpades före trafikpåsläpp. Man kan här jämföra med korrugering som kan

åstadkommas i grusslitlager och instabil asfaltbeläggning (jfr litteraturutredning i

etapp III). Det är svårt att hitta en annan förklaring till vågbildningen

( korrugeringen ).

Efter det att tidigare nämnda undersökningar igångsattes ansåg Vägverket,

Region Mitt, det nödvändigt med en utökad provtagning och undersökning både

av obundet bärlager och av asfaltbundna lager. Denna undersökning benämns här

Etapp II. Provtagningen utfördes i början av april 1998, när ojämnheterna nästan

försvunnit, av Dorothea Markkonsult. Laboratorieundersökningarna gjordes av

Luleå Tekniska Universitet, Väglaboratoriet. VTI fick i uppdrag att besiktiga

tagna prov i samråd med Vägverkets beläggningsexpert, Svante Johansson, och

göra en bedömning av resultaten från laboratorieprovningarna. Provtagningen

utökades även med att man tog prov från vägen söder om Höga Kustenbron.

Denna del av E 4 som varit öppen har upplevts som ganska ojämn. Sådana

vågbildningar, såsom varit fallet norr om bron, har dock inte förekommit.

Vid en bedömning av prov, tagna norr om bron, visar det sig att det obundna

bärlagret i regel är godkänt med avseende på kornstorleksfördelning, men man

kan skönja tendens till en viss anrikning av finmaterial, något som tydligen beror

på att ett inhomogent bergmaterial krossats. Röntgendiffraktionsanalys, utförd av

Arsenal Research i Wien, visar på hög halt av instabila mineral, finmaterialet

lermineral med svällande egenskaper, glimmer och klorit.
Trend till låga bitumenhalter har erhållits, såsom fallet vid tidigare

provtagning, speciellt i ABD, men också i ABS och AG. Variationerna är dock

stora. Samma sak gäller för hålrumshalter, variationen är stor och höga halter kan
ibland förekomma i AG-lager. Ett vidhäftningstal, bestämt på borrprov av AG

under ABD-slitlager, har gett dåligt resultat. Variationerna i beläggnings-

egenskaper är dock stora, t.o.m. inom en sektion (jfr figur 23). I stort sett bekräftar
resultaten från den senare provtagningen, utförd norr om bron, resultaten från den

första (etapp I).
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En orienterande georadarstudie har gjorts i efterhand av Geoscanners Oy på

några vägavsnitt för att konstatera om försvagning av beläggningen kan

konstateras på så sätt. Man har noterat att vissa delar av vägen kan vara påverkade

av en ringa eller medelsvår stripping . Det finns dock dålig överensstämmelse

med georadarresultat och några tidigare tagna borrkärnor. Detta kan möjligen bero

på att mätlinjen vid georadarstudien inte överensstämt med läget hos borrkärnoma
tvärs över vägen.

Prov, tagna söder om bron inom etapp II, visar samma trend för obundet

bärlager som norr om bron med avseende på kornstorleksfördelning. Finmaterialet

är rikt på instabila mineral enligt röntgendiffraktion. Här har asfaltbeläggningen

bestått av ett bindlager (ABT) och ett AG-lager. Stora variationer finns i

bitumenhalter och hålrum. Bitumenhalten är ofta anmärkningsvärt låg i AG-
lagret. Detta beror sannolikt delvis på en osmotisk bitumenavtvättning genom

saltlösning. Bindlagret är genomsläppligt i jämnförelse med riktiga slitlager. Ett

vidhäftningstal på borrkärnor från en sektion har gett bra värde, men kan inte tas
som representativt för hela vägsträckningen. Resultaten från etapp II bekräftar i

stort sett slutsatserna frånetapp 1.

Resultat av förnyad vägytemätning, utförd 19980408, har även erhållits. Det

visar sig att både ojämnheter och spårbildning har avtagit markant norr om bron

även om extrema värden fortfarande förekommer, möjligen beroende på att tjälat

material finns kvar lokalt. Detta tyder på att både ojämnheter och spårbildning
beror på en upptining av överbyggnad i kombination med trafikpumpning av

saltlösning inne i porerna av överbyggnadens övre del. Studier av borrkärnor tyder

på att saltlösningen frätt ut kanalsystem i asfaltbeläggning där lösning kunnat
trafikpumpas. Ojämnheterna och spårbildningen har temporärt bibehållits genom

senare tillfrysning av saltlösningen. Möjligen har överytan hos obundet bärlager

pudrats med stenmjöl varvid ett vattenhållande skikt bildats. (Man har

observerat detta vid andra vägföretag där skador, dock av bärighetstyp,

förekommit). Detta har dock inte framkommit genom provtagningarna.

Intressant är att samma trend även kan observeras söder om bron, både

ojämnheter och spårbildning har således avtagit i förhållande till första mätningen,

gjord i januari 1998. Detta kan tolkas som att saltlösning kan utöva inverkan även

vid en normalsaltad väg med ett tämligen hålrumsrikt slitlager. Man bör även

indirekt kunna bedöma tillståndet hos beläggningen och omfattningen av

saltangrepp genom att studera var profillinjerna från RST-mätning har förändrats

mest.

Påpekas måste att det föreligger starka indicier - både från gjorda utredningar

och enligt uttalanden av folk som varit med i fält samt litteraturutredning i

Etapp III -- att det har varit en kombination av sammanfallande faktorer som

förorsakat de speciella problemen norr om bron. Den påverkade vägen har legat

utan allmän trafik men har hårdsaltats före öppnandet, stenmaterial med dåligt

kända egenskaper har använts i kombination med olämplig beläggning (ABD) för

nybyggd väg m.m. Det är således inte fråga om en tjällyftning i undergrund eller

djupare ned i vägöverbyggnaden. Den är ovanligt stabilt byggd och lätt bergbank
är vanlig (söderom bron har dock slutgiltigt slitlager saknats). Beskaffenheten hos

tätningslagret utgör ett osäkerhetsmoment eftersom någon kontroll inte

förekommit.

Gjorda iakttagelser får stöd av en orienterande undersökning av tre borrkärnor i

plan- och tunnslip, utförd av Vejteknisk Institut i Danmark och som bildar Etapp

IV. Man kan i planslip observera att AG-lagret i två borrkärnor, tagna norr om
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bron, verkar ha ett sammanhängande nätverk av hålrum. Ett sådant hålrumssystem

finns inte för borrkärna av AG-lager som tagits efter utläggning och tjänar som

referens. Vid mikroskopisk granskning av tunnslip kan även tecken på dålig

Vidhäftning observeras. Utfällning av ett icke identifierat material har noterats på

ytan av vissa stenar och har förmodligen att göra med den fällning av järnklorid

som tidigare konstaterats vid VTI. I ABS-beläggning har dessutom mikroskopiska

droppar utfällts från bitumenet och har med all sannolikhet att göra med den

klibbighet hos vägytan som konstaterades när bron invigdes och därmed norra

delen av väg E4 öppnades. Vid närmare mikroskopisk granskning visar sig

stenarna genomdragna av mikrosprickor, huvudsakligen uppkomna efter massa-

tillverkning. Även borrkärna, tagen söder om bron, visar i mikroskopet tecken på

dålig Vidhäftning i AG-lagret. Använd metodik är av stort värde som komplement

till andra undersökningar vid skadeutredningar.

Orsaken till ojämnheterna bedöms dels bero på saltlösning av olika

koncentration i obundet bärlager, dels på en osmotiskt betingad uppmjukad

asfaltbeläggning. Sådana ojämnheter, som beror på förekomst av salt i obundet

bärlager, är tidigare kända och beskrivna, dock inte från salt som härstammar från

halkbekämpning av belagd väg. Den osmotiska inverkan av saltlösning på

asfaltbeläggning har beskrivits i ett fall när en provkropp av saltinblandad massa,

specialdesignad för halkhämmande egenskaper, svällt och sönderfallit i

laboratoriet. Sprickigt stenmaterial kan vara en orsak till osmotiska fenomen, i så

fall har sprickorna fyllts med salt. Senare kan vatten ha sugits inmed svällning av

asfaltbeläggningen som följd.

En fråga som måste utredas är om saltlösning som infiltrerar permeabla

beläggningar även kan ge upphov till ojämnheter på andra håll och osmotiska

fenomen som under vissa betingelserkan försvaga en asfaltbeläggning (såsom

verkar vara fallet med beläggningen söder om bron?).

Rekommendationer ges för fortsatta utredningar för att kartera tillståndet hos

de båda överbyggnaderna (norr resp. söder om bron) och utbredningen av

försvagade partier. Asfaltbeläggning har en förmåga att läkas igen och det bör
studeras i vilken omfattning en återhämtning kunnat ske. Detta är nödvändigt för

att undvika fortsatta problem och sätta in rätt underhållsåtgärder. Gjord

undersökning bör även ge underlag till fortsatta studier, inte minst av under vilka

betingelser en osmotiskt betingad svällning och uppmjukning av asfaltmassa kan

förekomma och hur en sådan kan förebyggas. Vidhäftningsbefrämjande tillsatser

bör bl.a. undersökas. Resultatet bör bli hållbarare asfaltbeläggningar.

Efter det att utredningen slutförts har meddelats att på förvintern 1998 nya

ojämnheter uppkommit på väg E4 norr om bron. Det är tydligen inte, som i

tidigare fall, fråga om ett fenomen som försvinner efter den första vintern.
Ojämnheterna har kommit snabbt efter det att den första kylan slagit till och enligt

uppgift också innan någon halkbekämpning utförts. Det verkar således som salt

funnits kvar i den övre delen av överbyggnaden sedan förra vintern. Komplette-
rande undersökningar framstår som nödvändiga, särskilt som man nu kommit

orsakerna till oj ämnheterna på spåren.

Vägsträckan söder om bron har före Vintern 98/99 försetts med slutgiltigt ABS-
slitlager. Några bärighetsskador har dessförinnan åtgärdats. Problem under vintern

har därefter inte rapporterats.

Undersökningarna visar att det är nödvändigt med åtgärder för att öka

beständigheten hos asfaltbeläggning vid besvärliga klimatförhållanden.

Infiltration av saltlösning ner i överbyggnaden måste förhindras, särskilt om detta
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sker ojämnt, t.ex. beroende på en separerad asfaltbeläggning. Stenmaterialets roll i

sammanhanget måste även klarläggas, i föreliggande fall kan t.eX. riklig

förekomst av mikrosprickor vara en bidragande orsak till beläggningsproblemen.

Beskaffenheten hos obundet material måste närmare utredas varvid egenskaperna

hos finmaterialet (med svällande lermineral, glimmer och klorit) är av särskilt

1ntresse.
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Resultat och slutsatser

Troliga orsaker till ojämnheter och spårbildning
E4 norr om bron.

Ojämna lyftningar, som uppkommit i asfaltbelagda vägar och som beror på

skillnader i saltkoncentration, har konstaterats tidigare (se litteraturstudie i etapp

III). Inledningsvis fokuserades litteraturstudien främst på effekter vid förekomsten

av saltlösning i obundet bärlager. Vid senare studier av erhållna borrkärnor

framkom det dock att en asfaltbeläggning under vissa förhållanden kan mjukas

upp av infiltrerande saltlösning och mer vikt lades därefter också vid asfalt-

litteraturen.

Uppkomna problem har tydligen flera orsaker. Vägen var således vid tiden före

öppnandet täckt med snö och is samt för att få en godtagbar friktion var man

tvungen att tillgripa intensiv halkbekämpning (32 saltgivor, ibland 3-4 ggr/dygn

och upp till 40 g/m2, dvs. en nästan fyrdubbel giva mot den normala) har enligt

uppgift utförts före den 1 december 1997. Eftersom trafik inte förekom blev dock

saltet kvar på vägytan och en högkoncentrerad lösning har bildats såvida

temperaturen inte har varit alltför låg så att frysning skett. Upplogade snövallar

ger också en temporär invallningseffekt som gör att saltlösningen koncentreras

på vägytan.
Vägen byggdes färdig med slutgiltigt slitlager 1-2 år innan trafik påsläpptes

(Den mesta beläggningen lades dock under 1996). Detta innebär att asfaltbundna

lager inte fått trafikens gynnsamma efterpackning utan förblivit luckra och

därmed också mer genomsläppliga för saltlösning än vad som är normalt (det är

också känt från testning av betong och bergmaterial att en saltlösning har lättare

att sugas in i porer än rent vatten, se litteraturstudie i etapp III). ABS-

beläggningen har separationer i lastbyteszoner, en företeelse som inte är ovanlig.

Dessa separationer var dock inte synliga vid besiktningen i februari 1998 när

vägytan var moddig.
Stenmaterial till överbyggnad och även till asfaltbeläggning har krossats av

berg i väglinjen. Omfattande undersökningar har gjorts av bergteknisk expertis

(MRM) som även följt upp bergkvaliteten i samband med vägbygget. Analyser av

petrografi, kulkvarnsvärde och sprödhetstal räcker dock inte till för att beskriva

kvaliteten hos inhomogena bergmaterial. De lösare, i regel glimmerrika inslagen,

anrikas vid krossningen i finmaterialet, trots att kurvorna är godkända enligt

VÄG 94. En anrikning av finmaterial är skönjbar i siktningskurvorna från både

bärlager och asfaltbundet lager. Finmaterialegenskaper måste därför special-

undersökas.
Resultaten från provtagningen 1998-02-18 visar att saltlösning kunnat tränga

igenom asfaltbeläggningen, speciellt när ABD använts som slitlager (tabeller 4

och 5, etapp I) och komma ned i obundet bärlager och skyddslager. Salt-

koncentrationen har blivit högre i lågpunkter än högpunkter. Materialet i

lågpunkter kändes även lösare (mindre fruset) vid provtagningen. Detta stämmer i

princip med den saltlyftningsmodell som framförts av Doré (se litteraturstudie,

etapp III). Ett obundet bärlagergrus, som normalt inte är tjällyftande, kan således

förorsaka ojämnheter och det är skillnaderna i saltkoncentration som ger upphov

till lyftningarna. I aktuellt fall har dock saltlösning inte trängt in genom

tvärgående sprickor (som i de fall som Doré beskriver) utan sökt sig mer diffusa

vägar genom beläggningen.
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Möjligen har också det obundna lagret pudrats med stenmjöl för att

underlätta utläggning av asfaltbeläggning. Ett vattenhållande skikt kan då ha

bildats. Detta har dock inte kunnat verifieras genom provtagning. Det har också

visat sig att skyddslagret på bergbank inte undersökts vid vägbygget, men enligt

muntlig uppgift har grovt bergkross använts.

Vid besiktning av de 12 borrkärnorna (med 150 mm diameter, jfr figur 12-15,

etapp I) som skickats till VTI visade det sig att en del var sönderfallna och ofta i

AG-lagret. Lagergränser kunde utgöra svagheter. I regel var skadorna störst under

ABD-slitlagret. I en borrkärna erhållen senare, konstaterades även ABS-
beläggning av dålig kvalitet, figur 23, etapp I (här har man förmodligen av en

slump kommit på en svaghet där saltlösning kunna penetrera beläggningen och då

infiltrera obundet bärlager).

Vid permeabilitetsmätning av borrkärna med ABD-slitlager erhölls en tydlig

uppmjukning av AG-lagret. En gul fällning bildades, som vid analys visade sig

bestå av järnklorid och som måste härstamma från stenmaterialet. Prov av AG-

lager, som tagits under ABS-slitlagret, har utsatts för frys-töväxling. Inget

sönderfall konstaterades efter denna påkänning, däremot när proven placerades i

kranvatten. Sönderfall av AG-prov, som testats med avseende på styvhet,

konstaterades när dessa sattes i vattenbad för förnyad provning efter vatten-

mättning. Frys-töväxlingen kan ha öppnat mikrosprickor i bitumenbruket (jfr

foton av tunnslip i etapp IV och därmed också underlättat svällning och

sönderfall.

Eftersom det föreföll att en osmotisk tryckskillnad förmodligen uppmjukat

asfaltbeläggningen erhölls några kompletterande borrkärnor. Det visade sig att

borrkärnor med ABD, men även ABS, hade ett sammanhängande porsystem där

saltlösning tydligen kunnat tränga in och även infiltrera obundet bärlager.

Mättning, först med saltlösning och sedan med kranvatten, resulterade i att det

undre AG-lagret helt sönderföll, medan det övre svällde. Provkroppar, tillverkade

genom Marshallpackning och med VTI:s referensgranit, visade inget sönderfall.

Erfarenheterna från undersökningen tyder således på att en osmotiskt

uppmjukad asfaltbeläggning kan ha medverkat till ojämnheterna norr om bron, i

vilken grad i förhållande till obundna lager, är svårt att avgöra. Vissa iakttagelser

från personal vid Höga Kustenprojektet tyder även på att asfaltbeläggningen

påverkats. Man har således tyckt sig märka att ojämnheterna (vågbildningen)

blivit något mindre när allmän trafik påsläppts och att dessa t.o.m. verkade röra

på sig i längdled (markeringar av hög- och lågpunkter har förändrats). Dessutom

har man konstaterat att beläggningen varit klibbig vid invigningen av bron den

1 december 1997. En osmotiskt uppmjukad asfaltbeläggning kan, i samband med

ett i sin övre del ett upptinat bärlagergrus, tänkas bete sig på detta sätt vid

speciella klimatbetingelser (ej alltför många minusgrader). Även spårbildningen,

som är onormalt stor för en nyöppnad väg, kan förklaras genom osmotisk

uppmjukning.

En visuell iakttagelse, som rapporterats från Ballast Nord, är att stenen i asfalt-

beläggningen ofta var krossad. Krossning kan även observeras i ytan av slitlagret,

i en del egna foton (t.ex. figur 27a, etapp I). Enligt muntlig uppgift har man redan

vid framtagningen av arbetsrecept (hos NCC:s laboratorium i Kulla) konstaterat

en onormalt stor stenkrossning. Vid utläggning av asfaltmassa har sedan sten-

krossning konstaterats t.o.m. redan efter screeden (och även registrerats i
dagböcker). Onormal uppsprickning av sten har dessutom upptäckts vid dansk

mikroskopisk studie av tunnslip, Bilaga IV. Några åtgärder att motverka
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stenkrossning har dock inte vidtagits såsom användning av annan vältning, t.ex.

med gummihjulsvält. Dessutom får man en gynnsam knådning och tillslutning av

beläggningen med denna typ av vält.

En onormalt stor stenkrossning vid utläggning kan förmodligen ge upphov till

fina sprickor. Om täckningen med bitumenbruk är dålig bildar sprickorna i stenen

angreppspunkter för saltlösning i beläggningen (konstaterad fällning av järnklorid

vid laboratorieförsök stödjer denna teori). Vid avkylning krymper bitumenbruket

mer än stenmaterialet varvid sprickor som bildar vägar för saltinfiltration kan

skapas. Salt som ansamlas i fina stenporer kan vid senare nederbörd suga åt sig

vatten med svällning av beläggningen som följd.

En georadarstudie har gjorts av vissa vägavsnitt och indikerat att problem med

stripping kan förekomma, men resultatet måste bättre verifieras genom prov-

borrningar i samma mätlinje.

Väg E 4 söder om bron.

Denna del av E4 har inte undersökts närmare på annat sätt än att resultaten från

annat laboratorium studerats och borrkärnor besiktigats. Här förefaller det som

AG-lagret under slitlager tagit skada, men omfattningen måste mer studeras.

Intressant är att enligt RST-mätningar spårbildningen minskat när vägen fått torka

ut i sin övre del, något som indikerar att en svällning av beläggningen har skett

vintertid.

Inverkan av halkbekämpningsmedel på vägmaterial
Enligt litteraturutredning (etapp III) finns det varierande uppfattningar av hur
halkbekämpningsmedel påverkar asfaltbeläggningar. Enligt äldre tyska och

amerikanska utredningar bedöms asfaltslitlager vara immuna mot saltlösningar.

Andra försök, i regel gjorda i länder med sämre kvaliteter på bitumen och
stenmaterial, visar dock att saltlösning kan accelerera nedbrytningen av
asfaltbeläggning. Man har vid försök med stenmaterial konstaterat att vatten-

upptagningen ökar om saltlösning kunnat tas upp i förväg. Samma sak bör
förmodligen gälla för asfaltmassa, särskilt med sprickor i stenen som inte helt
fyllts med bitumen.

Pågående försök på VTI med rent bitumen visar att detta inte påverkas (löses

upp) av koncentrerad NaCl-lösning, till skillnad från KAc-lösning som används

för halkbekämpning på flygfält (Edwards 1998, jfr litteraturstudie, etapp III).

Egenskaperna hos kompositen, med stenmaterial och bitumen, blir i stället

avgörande. I föreliggande fall innehåller stenmaterialet glimmermineral som

genom uppspaltning ger upphov till fina porer (jfr figur 30, etapp 1) som kan suga

bitumen. Saltlösning har också visat sig kunna dispergera glimmermineral, jfr

Etapp III. Uppsprickning av glimmermineral befrämjas också av den temperatur-

chock som uppstår vid torkning av stenmaterialet före blandningen med bitumen.

Förmodligen har bitumenhalten inte räckt till att fylla alla de fina porerna (jfr

Bilaga IV, del B), som därmed kunnat mättas med saltlösning. Senare har

nederbörd gjort att en mycket svagare saltlösning kommit i kontakt med mer

koncentrerad lösning, med vattenupptagning och svällning som resultat.
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Mekanismer som kan ha förorsakat de ovanliga ojämnheterna norr
om Höga Kustenbron.

Vad som således är nytt i denna utredning är upptäckten av att en saltmättad
asfaltbeläggning tydligen kan mjukas upp under vinterförhållanden beroende på
en osmotisk uppsugning av vatten, med svällning som följd. Trafikbelastning kan
sedan ge ojämnheter, korrugeringar och spår. Förmodligen sker detta under
mycket extrema samverkande betingelser beträffande temperatur, tillgång på

saltlösning och senare även fuktighet med låg saltkoncentration. Underlag för

detta påstående kan finnas i undersökningar, gjorda både inom etapp I och II, men
också från litteraturstudier i etapp III.

Den för nyöppnad väg onormalt stora spårbildningen -- som dessutom
sammanfaller med ojämna vägpartier -- bör således bero dels på en uppmjukad

asfaltbeläggning, dels på det av i sin övre del - av saltlösningen -- upptinade

bärlagret. Spårbildningen måste ha åstadkommits av den tunga trafiken, men

eftersom den inte är spårbunden såsom vid en motorväg, har markanta spår inte

uppkommit.

Ett problem är att förklara ojämnheterna och särskilt vågbildningen eller

korrugeringen med ringa våglängd som går tvärs över hela vägen. En första

hypotes om att det finns fina tvärgående sprickor i AG-lagret och som inte syns i

de grova, steniga slitlagren, har inte kunnat bekräftas. Det verkar snarare som

saltlösningen frätt fram ett nätverk av sammanhängande porsystem, i slitlager och

AG-lager samt förmodligen också främst i lagergränser.

Tung trafik (byggtrafik och halkbekämpningsfordon redan innan vägen

öppnades) har sedan åstadkommit vågbildningar (möjligen s.k. pushvågor , se
litteraturstudie i etapp III). Både asfaltbeläggning och övre del av bärlager har då

varit upptinade och uppmjukade på ett tjälat underlag. Ett speciellt tillstånd

beträffande, viskösa, elastiska och plastiska egenskaper måste föreligga i

materialen för att sådan korrugering ska kunna uppkomma.

Ojämnheterna har bildats där asfaltbeläggningen uppmjukats av nedträngande

saltlösning och den övre delen av bärlagret samtidigt tinat upp. De tunga

arbetsfordonen har, när vägen varit avstängd, kört i mitten på vägen beroende på

frånvaron av allmän trafik. Den vågbildning som uppstått har varierat i

omfattning, beroende på beskaffenhet hos material och omfattning av saltangrepp.

Beläggningen och den övre delen av obundet lager har tydligen varit i ett sådant

tillstånd att ojämnheterna kvarblivit, i varje fall tills urtjälning och uttorkning

kunnat ske. En vågbildning befrämjas av höga horisontalkrafter, t.ex. i samband

med inbromsning av fordon. Senare, när trafik påsläppts, har enligt uppgift

oj ämnheterna förvärrats.

Det förefaller således sannolikt att saltlösningen under trafikbelastningen

kunnat trafikpumpas inne i porsystemen både hos obundet bärlager (ev. även

skyddslager) och beläggning när dessa lager inte varit frusna. Med fallande

temperatur har sedan saltlösning frusit till och ojämnheterna därmed temporärt

fixerats . Hade fast material förflyttats skulle ojämnheterna i stället ha kvarblivit

under sommaren (såsom fallet vid plastisk deformation). Förmodligen har

saltlösningen, i varje fall i viss omfattning, även kunnat pumpa och omfördela fin-

material i slurryform inom bärlagret (främst direkt under asfaltbeläggningen)

genom denna pumpverkan .

Temperaturen är här av avgörande betydelse, för att ojämnheter ska bildas och

temporärt fixeras behövs köldperioder. Ojämnheterna, men även spårbild-
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ningen, har dock till stor del försvunnit efter ganska kort tid när vägöver-

byggnadens Övre del torkat upp (jfr resultaten av vägytemätningar, figur 1-2 resp.

31-32 i etapp I och figur 1-2 resp. 12-13 i etapp Il).

Det framkommer vid en jämförelse av testresultat, dels från provtagningen

1998-02, dels från produktionskontrollen (även material som inte redovisas i detta

sammanhang) en trend till att hålrumshalten i AG-lagret ökat och att en viss

Ökning skett av finmaterialhalten. Hur mycket de uppkomna Ojämnheterna beror

på lyftningar, som härstammar från obundet bärlager eller från uppmjukad

asfaltbeläggning, är omöjligt att säga. Eftersom Ojämnheterna hade höjder på

någon cm (3-4 cm, jfr figur 1) borde rimligen det mesta bidraget komma från

obundet lager.

Man bör kunna bedöma var saltangreppet varit som störst genom att studera

profillinjerna från RST-mätningen, speciellt spårbildningen. Där vägytan har

förändrats mest har man förmodligen också fått de största saltangreppen.

Tänkbara underhållsåtgärder, rekommendationer
E4 norr om bron

Ojämnheterna men också spårbildningen norr om bron började försvinna redan

under mars månad, med mild och torr väderlek. Det är rimligt att anta att

saltkoncentrationerna i väglagren kommer att utjämnas med tiden. Provtagning för

mätning av salthalter bör därför göras på hösten. Man känner dock inte till vilken

salthalt som är normal i en vägöverbyggnad. De kanadensiska värdena, som

redovisas i litteraturstudie etapp III, figur 3, ligger dock på en markant lägre nivå

än vid provtagningen från väg E4 norr om bron.

Förmodligen bör sträckorna av ABD tätas till, exempelvis med slambeläggning

som enklaste åtgärd eller också tunnskiktsbeläggning. Tillståndet hos ABS-

slitlager är svårare att bedöma eftersom variationerna kan vara stora även över

korta avstånd. Partier i dåligt skick föreligger enligt borrkärnorna. Utomlands har

man använt sig av permeabilitetsmätningar in situ för att bedöma tillståndet hos

täta vägbeläggningar. Metoden förefaller dock opraktisk i detta sammanhang över

en längre vägsträcka som har stora variationer. En tunnskiktsbeläggning används

ofta för tätning i sådana fall. Man kan gå ned med stenstorleken från 16 till 11 mm

eller tom. 8 mm (?) och därmed erhålla en viss bullerreduktion. Stenmaterial av

god kvalitet bör väljas. Dessa åtgärder är dock endast aktuella om strukturell

nedbrytning inte konstateras i AG-lagret. Det är svårt från föreliggande

undersökning att bedöma i vilken grad som asfaltbeläggningen har blivit skadad

och huruvida en återläkning kunnat ske. Fallviktsmätningar bör göras när vägen är
uppmjukad i samband med tj ällossning.

E4 söder om bron

Söder om bron har slutgiltigt slitlager ännu inte påförts och ett tämligen

permeabelt bindlager har fått saltlösning att penetrera AG och obundet bärlager.
Det finns indikationer från borrkärnor att AG-lagret under bindlagret på sina håll
är i dåligt skick. VTI har inte undersökt dessa borrkärnor närmare. Söder om bron
finns inte slutgiltigt slitlager (före vintern 98/99) och det finns möjlighet för
punktvisa åtgärder före det slitlagret läggs ut.
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För att ge säkrare besked krävs underlag från kompletterande undersökningar,

bl.a. besiktning av slitlagerytan, ev. kompletterad med viss ytterligare prov-

borrning (särskilt om vägpartier med ABS i olika tillstånd kan iakttagas). Man bör

således ta reda på i vilken grad som beläggningen kunnat läkas under sommaren.

Bärighetsmätningar, där främstöverbyggnadens Övre del känns av, utgör en annan

möjlighet. Kompletterande fallviktsmätningar bör dock göras. Bärighetsmätningar

bör utföras under vår eller höst när överbyggnaden är fuktig och som svagast.

Georadarmätning kan ge kompletterande information, men måste kompletteras

med provborrningar.

Situationen under vintern 98/99.

Nya ojämnheter har bildats och dessa uppkom enligt uppgift med en gång när

kylan kom och innan man egentligen började salta. Ojämnheterna har successivt

förvärrats och en mittresning har bildats, något som kan bero på en

saltpumpning under tung trafik. Region Mitt följer upp ojämnheterna under

denna vinter genom avvägning och prov tas främst av bärlagret och skyddslagret.

De nya problemen behandlas inte i föreliggande redovisning, men en uppföljning

bör göras för att bättre förklara de framförda hypoteserna.

Dessutom bör laboratoriestudier utföras med asfaltbeläggning och obundet

material för att bättre förklara de processer som medverkat till problemen på Höga

Kustenleden.
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