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Förord
För att undersöka om inblandning av polymerer i bitumen (polymermodifierad 
asfalt) kunde förbättra täta eller stenrika slitlagerbeläggningars prestanda utfördes 
1989 ett försök på E18/E20 mellan Örebro och Arboga. Försöket ingick också i ett 
större SBUF-projekt som även berörde polymermodifiering av dränerande 
asfaltbetong. Denna slutrapport är en sammanställning av äldre tidigare 
redovisade resultat men även en hel del nya mätningar och provtagningar, bland 
annat från 1999.

Uppdraget har finansierats av Vägverket, Huvudkontoret. Kontaktmän har varit 
Bengt Krigsman och Svante Johansson. Från Nynäs AB medverkade Sven 
Fahlström. Ansvarig för SBUF-projektet var Nils Ulmgren, NCC och Roland 
Öster, Nynäs AB. Från VTI:s sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare och 
ansvarat för uppföljningarna. De olika laboratorieundersökningarna och 
fältmätningarna har utförts av bland andra Björn Björnsson, Fredrik Nilsson, 
Fredrik Hornwall och Karl-Axel Thörnström, samtliga vid VTI. Vid 
sammanställningen av resultaten och rapporten har Fredrik Hornwall medverkat.

Linköping i februari 2000,

Torbjörn Jacobson
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Sammanfattning
Bakgrund
På grund av att allt högre krav ställs på vägbeläggningens prestanda och 
hållbarhet utfördes 1989 ett försök på E18/E20 mellan Örebro och länsgränsen 
mot Västmanland. Försöket inriktades på att undersöka om polymermodifierade 
bindemedel (PmB) kunde förbättra egenskaperna hos slitlager av tät asfaltbetong 
(ABT16) och skelettasfalt (stenrik asfaltbetong, ABS16).

Upplägg av försöket
VTI:s uppgift var att dokumentera utförandet av provvägen, att följa upp vägen 
långsiktigt och att utvärdera försöket. Uppföljningarna omfattade perioden 1989 
fram till sommaren 1999 då vägen lades över på grund av motorvägsarbeten. 
Uppföljningen har bland annat omfattat dubbslitage, spårbildning, jämnhet, textur, 
friktion samt undersökningar av beläggningsprov (massa och borrkärnor) och 
bindemedel. Borrkärnor har tagits vid tre tillfällen, 1989, 1993 och 1999. 
Borrkärnoma har undersökts med avseende på bindemedelshalt, kornkurva, 
hålrumshalt, pressdraghållfasthet och styvhetsmodul vid flera olika temperaturer, 
vattenkänslighet, statisk kryptest, Tröger- och PWR-slitage. Återvunnet 
bindemedel har analyserats med avseende på penetration, mjukpunkt och elastisk 
återgång.

Beskrivning av provvägen
Provvägen var belägen på E18/E20, ca 14 km öster om Örebro. Trafikvolymen 
var ca 11320 fordon per dygn med hög andel av tunga fordon (19 %). Vägbredden 
var 13 m med vägrenar (smal 13:metersväg). Sammanlagt ingick åtta provsträckor 
i uppföljningen, varav sex sträckor med polymermodifierat bindemedel och två 
referenssträckor med konventionellt bindemedel. De modifierade bindemedel som 
testats var olika varianter av PmB 20 (5 st) och Styrelf. Referenserna innehöll 
konventionellt bi tumen med penetrationen B 85. Det grövre stenmaterialet 
utgjordes av kvartsit från Dalsland. Följande provsträckor ingick:

Tabell 1 Ingående sträckor

Sträcka Slitlager Typ av bindemedel
1 ABS16 PMB, 4 % polymerhalt
2 ABS 16 PmB 20 utan fibrer, 6 % polymerhalt
3 ABS16 PmB 20 med fibrer, 6 % polymerhalt
4 ABT16 PmB, 6 % linjärpolymer
5 ABT16 PmB, 6% polymerhalt med penetration 180
6 ABS 16 PmB, Styrelf
7 ABS16 B85 (referens)
8 ABT16 B85 (referens)

Resultat -  ABS-beläggning
Effekten av PmB 20 eller Styrelf var relativt liten på ABS enligt detta försök. 
Sträckan med 4 % polymerer erhöll större spårbildning än den med 6 % (PmB 
20). Sträckan utan fibrer uppvisade också större spårbildning än den med fibrer 
trots lägre bindemedelshalt. PmB 20 erhöll markant lägre styvhet än Styrelf och 
B85, sannolikt beroende på det mjukare basbindemedlet (B 120) som användes.
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Det innebar samtidigt att beläggningen blivit mer flexibel. PmB 20 uppvisade 
något bättre elastiska egenskaper än Styrelf enligt test av elastisk återgång på 
återvunnet bindemedel från den tioåriga beläggningen. I övrigt påverkade inte de 
modifierade bindemedlen vägytans egenskaper, såsom slitstyrka, stabilitet, 
friktion, jämnhet, stenlossning eller sprickbildning. Ingen av sträckorna erhöll 
under den tioåriga uppföljningen nämnvärda beständighetsskador, typ 
stenlossning eller brukssläpp som ibland förekommit på ABS-beläggningar under 
90-talet.

Resultat -  ABT-beläggning
De två varianter av PmB 20 som testades hade i flera avseenden stor inverkan på 
ABT enligt detta försök. Asfaltbrukets (en stor del av ytan täcks med asfaltbruk) 
egenskaper och seghet fick för ABT en mycket större betydelse än för ABS, vilket 
förklarar den stora skillnaden mellan de båda beläggningstyperna. Sannolikt hade 
resultatet blivit ännu bättre om ett något hårdare bindemedel använts tillsammans 
med polymererna. Sträckorna med modifierat bindemedel erhöll mindre 
dubbavnötning och totalt sett mindre spårbildning än referensen med 
konventionellt bindemedel. Inga plastiska deformationer uppkom på PmB- 
sträckorna trots relativt höga bindemedelshalter i kombination med låga 
hålrumshalter. Med undantag av referensen de senaste åren förekom endast lokal 
stenlossning under de första vintrarna. På framför allt referensen uppkom en del 
bärighetssprickor de senaste åren som också ledde till en del stenlossning. 
Sträckorna med PmB uppvisade färre sprickor (endast lokalt). Sträckorna med 
PmB erhöll markant lägre styvhet än referensen med B85, sannolikt beroende på 
de mjukare basbindemedlen (B 120 och B180) som användes och polymer- 
tillsatsen. Enligt analys av återvunnet bindemedel var åldringen (förhårdningen) 
liten för PmB-beläggningarna och de elastiska egenskaperna var bra enligt de 
prov som togs på den tioåriga beläggningen.

Jämförelser mellan slitlager av ABS och ABT (referenserna) samt övriga 
resultat
ABS erhöll ungefär halverat dubbslitage jämfört med ABT och mer än halverad 
total spårbildning. Med tiden var skillnaden i makrotextur liten mellan de två 
beläggningstyperna men de första åren hade ABS högre texturdjup (skrovligare 
yta). Vägbanan med ABT uppvisade en sämre jämnhetsutveckling (högre IRI- 
värden) jämfört med ABS. Med tiden förelåg ingen större skillnad i friktion 
mellan de två slitlagren men på grund av att en del av massorna var 
bindemedelsrika fick den nylagda vägbanan inledningsvis lägre friktion. 
Friktionen hamnade dock med tiden på höga nivåer för samtliga sträckor. Vid 
studier av borrkärnor uppvisade ABS med tiden lägre hålrumshalter än ABT. De 
båda massatyperna uppvisade ungefär likvärdig pressdraghållfasthet och 
vattenkänslighet medan ABT erhöll något högre styvhetsmodul. Bindemedlen 
hade åldrats ungefär lika mycket enligt testerna av återvunnet bindemedel. ABT 
erhöll fler bärighetssprickor än ABS och med tiden också mer sten- och 
brukssläpp på grund av detta.

I övrigt förelåg en bra korrelation mellan Primal och RST som båda är metoder 
för bland annat spårdjupsmätning. Primalen, som registrerar tvärprofiler från 
vägen ur vilka spårdjupet kan beräknas, gav någon mm mer i spårbildning jämfört 
med RST. Enligt testema av borrkärnorna erhölls en dålig överensstämmelse
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mellan statisk kryptest och uppmätt spårbildning på vägen. Statisk kryptest har 
dock numera ersatts av dynamisk kryptest som enligt försök på VTI givit en bra 
korrelation med spårbildningstester (provvägsmaskinen eller Wheel Track Test). 
När det gällde labprovning av slitstyrkan på beläggningsprov erhölls en bra 
korrelation mellan Tröger och vägslitage och även mellan finska PWR (SRK) och 
vägslitaget.

Avslutande kommentarer
Sammanfattningsvis har provvägen givit värdefulla resultat och erfarenheter och 
visar att slitlager av ABS kan erhålla mycket bra egenskaper och lång livslängd. 
Inga av de negativa effekter på grund av dålig beständighet hos ABS som 
konstaterats på flera vägar i slutet av 90-talet har observerats på provvågen utan 
hållbarheten har i alla avseenden varit mycket bra. ABT-beläggningen, och 
framför allt sträckorna med PmB, har också klarat sig bra under de tio år som 
uppföljningen omfattat. ABS-beläggningen uppvisade dock markant mindre spår- 
och dubbslitage än ABT och bedöms därför som lämpligare för högtrafikerade 
vägar som här var fallet. På grund av ombyggnadsarbeten med nya motorvägen 
lades provvägen delvis över under senhösten 1999. Beläggningen hade annars 
kunnat bli betydligt äldre än de tio år som vägen följdes upp.
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Inledning och bakgrund
På grund av att allt högre krav ställs på vägbeläggningens hållbarhet och livslängd 
utfördes 1989 ett försök på E18/E20 mellan Örebro och länsgränsen mot 
Västmanland. Försöket inriktades på att undersöka om polymermodifierade 
bindemedel (PmB) kunde förbättra egenskaperna hos tät asfaltbetong (ABT) och 
stenrik asfaltbetong (ABS). Försöket ingick också i ett SBUF-projekt där 
entreprenörer och bindemedelstillverkare undersökte om polymerer förändrades 
under produktionsskedet (från tank till färdig beläggning) vid tillverkning och 
utläggning) av asfaltbeläggning.

VTI:s uppgift har varit att dokumentera utförandet av provvägen, att följa upp 
vägen långsiktigt och att utvärdera försöket. Uppföljningarna omfattar perioden 
1989 fram till sommaren 1999 då vägen byggdes om. Uppföljningen har bland 
annat omfattat slitage, spårbildning, jämnhet, textur, friktion samt analyser av 
beläggningsprov (massa och borrkärnor) och bindemedel. Provningsfrekvensen 
har varierat från år till år men en gång per år har vägen besiktigats.

Denna rapport är en sammanställning över samtliga resultat (äldre och nya) som 
erhållits från uppföljningarna, dvs. från utläggningen av massan fram till de 
senaste mätningarna och provningarna som gjordes på den ca 10 år gamla 
beläggningen. Provvägen finns också beskriven i ett antal äldre VTI notat:

• VTI notat v 113-1989 (utförandet)
• VTI notat v136-1990 (uppföljningar)
• VTI notat v 173-1992 (uppföljningar)
• VTI notat 17-1996 (uppföljningar)
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Beskrivning av provvägen 

Läge och trafik
Provvägen var belägen på E18/E20, ca 14 km öster om Örebro, mellan Lillkyrka 
och länsgränsen (se bilaga 1). Terrängen är svagt kuperad och utgörs av åkermark 
med inslag av skog.

Trafikvolymen (ÅDT) 1997 var 11320 fordon per dygn, varav 19 % utgjordes av 
tunga fordon.

Provsträckor
Sammanlagt ingick åtta provsträckor i uppföljningen, varav sex sträckor med 
polymermodifierat bindemedel och två referenssträckor med konventionellt 
bindemedel. Typ av bindemedel och slitlager framgår av figur 1.

Figur 1 Förteckning över typ av beläggning och bindemedel.

Allt stenmaterial större än 8 mm utgjordes av kvartsit från Dalsland medan övrigt 
stenmaterial var ortens. Cellulosafibrer (fabrikat Arbocell) ingick i sträckorna 3 
och 7.

En utförligare beskrivning över provvägen ges i bilaga 2, bland annat med 
avseende på de mindre variationer i bindemedelshalt och kornkurva som gjordes 
på vissa sträckor. Enligt de provborrningar som gjordes var den totala 
beläggningstjockleken stor (>25 cm) men överbyggnadens tjocklek är inte 
närmare känd av VTI.
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PMB, 4% polymerhalt 
Basbitumen B120

PmB 20 utan fibrer, 6% polymerhalt 
Basbitumen B120

PmB 20 med fibrer, 6% polymerhalt 
Basbitumen B120

PmB, 6% linjärpolymer 
Basbitumen B120

PmB, 6% polymerhalt 
Basbitumen B180

PmB, Styrelf 
Basbitumen B85

B85 (referens)

B85 (referens)



Bindemedel
Fem polymermodifierade bindemedel ingick i provvägen, varav fyra kom från 
Nynäs Bitumen (olika varianter av PmB 20). I tabell 2 redovisas de analysdata 
som erhölls från Nynäs på de levererade bindemedlen. För de konventionella 
bindemedlen (B85), som också levererades av Nynäs, gällde kraven enligt BYA 
84 (kap. 7.02.02).

Tabell 2 Analys av tankprov för levererade bindemedel.

Produkt Ingår i 
sträcka

Mjukpunkt,
KoR
°C

Penetration 
vid 25° C 
0,1 mm

Viskositet vid 
180°C
mm2/s

PmB 20 2,3 95 110 550
PmB, 4% polymer 1 92 120 220
PmB, 6% polymer 5 93 170 400
(penetration 180)
PmB, 6% polymer 4 85 110 220
(linjär)

Polymermodifierade bindemedel kan (anses) förbättra asfaltbeläggningens hög- 
eller lågtemperaturegenskaper (ibland båda) genom att bindemedlet blir mindre 
temperaturkänsligt än konventionell bitumen. Graden av inverkan påverkas dock 
av en rad faktorer, såsom typen eller halten av polymerer, vilket basbindemedel 
som används, hur de blandas och hur pass kompatibel (passar ihop) polymeren 
och bindemedlet är. Även stenmaterialets beskaffenhet och sammansättning har 
betydelse för effekten av PmB. Polymermodifierat bitumen används t ex till 
emulsioner för ytbehandling, fogmassor och asfaltmastix på broar. PmB har 
också, förutom i ABT och ABS, testats i drän- och gjutasfalt

Polymerer kan bestå av plast eller gummi eller båda delarna. De brukar delas in i 
följande grupper:

• Gummi eller elastomerer (t ex Styrelf)
• Termoplaster
• Termoplastiskt gummi (t ex PmB 20)

Styrelf kommer ursprungligen från Frankrike men tillverkades till detta försök i 
Tyskland. Produktfakta för Styrelf finns redovisade i VTI notat VI36. Styrelf är 
ett s.k. ”cross-linked” elastomerbitumen.

Samtliga Nynäspolymerer var av typen SBS (Styren-Butadien-Styren). En hade 
linjära molekylkedjor medan de övriga hade grenade kedjor. PmB 20 kallades 
tidigare Bitulastic och innehåller normalt 6 vikt-% polymerer. Avsikten med en av 
provsträckorna (sträcka 1) var att testa en lägre polymerhalt, 4 %. Basbitumenet 
var B120 och i ett fall B180. På referenssträckorna användes bitumen med 
penetrationen B 85.
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Stenmaterial
Allt stenmaterial större än 8 mm bestod av kvartsit från Råsjö i Dalsland. Samma 
typ av kvartsit har ingått i flera forskningsprojekt på VTI, bland annat i 
avnötningsförsök med provplattor (VTI notat V107,1989). Materialet mindre än 8 
mm kom från NKA:s bergtäkt i Dylta Bruk.

Petrografiskt beskrivning av stenmaterialet:

Kvartsit: Provet bestod av kvartsit med skiftande färg. Vissa korn visade spår av 
vittring, dock endast på ytorna.

Lokalt material: Provet utgjordes av finkornigt, ibland glimmerrik gnejs och 
leptitgnejs med inslag av medel- till grovkornig pegmatitisk gnejs. Enstaka korn 
av kalksten förekom.

Stenmaterialets egenskaper framgår av tabell 3.

Tabell 3 Stenmaterialets egenskaper.

Material Fraktion LT-index
3 5

Flisig-
hetstal

Spröd-
hetstal

Slip
värde

Kompakt
densitet

Kvartsit 8-11,2 81 99 1,29 46 0,86 2,65
11,2-16 - - 1,25 42 - -

NKA 8-11,2 - - 1,33 43 1,80 2,68

Provningarna av 0-8 materialet gjordes på fraktionen 8-11,2 mm men på samma 
typ av stenmaterial.

Kalkstensfillret levererades av Cementa. Kompaktdensiteten var 2,74 kg/dm3. 
Kornstorleksfördelningen hos fdlret enligt test i lasergranulometer finns redovisat 
i tidigare rapport (VTI notat V I13, 1989).
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Byggnadsbeskrivning

Utförande
Försöket utfördes 28/8 till 11/9 1989 och de åtta provsträckorna färdigställdes på 
7 arbetsdagar. Väderleken under hela försöket var bra, ca 15°C och 
uppehållsväder med mestadels svag vind och sol. Fredagen den 1/9 inställdes 
beläggningsarbetena på grund av regn. Utförliga beskrivningar av utförandet, 
asfaltverket, provtagningar, massatemperaturer och iakttagelser som gjordes i 
samband med beläggnings-arbetena finns redovisade i VTI notat V I13,1989.

Arbetsrecept
Förprovningen och framtagningen av recepten för de olika sträckorna utfördes av 
Nynäs och Vägverket. Marshallhålrum, stabilitet och flytvärde (+60°C) provades 
vid tre bindemedelshalter och en kornkurva per sträcka. På ABS-massorna gjordes 
även avrinningstest enligt tysk förlaga. Bindemedlets lagringsstabilitet testades 
också enligt en tysk metod (”tubmetoden”). VTI har inte erhållit resultat från 
proportioneringen av massorna men i tabell 4 ges en sammanställning av recepten.

Tabell 4 Sammanställning av arbetsrecept.

Str Massa

ton

Bm.-
halt
%

Egen-
filler

%

Kalk-
filler

%

0-2
mm
%

2-4
mm
%

4-8
mm
%

8-12
mm
%

12-16
mm
%

Anm.

1 260 5,2 5,7 3,5 11,7 7,1 12,7 47,5 6,6
160 5,4 5,7 3,5 16,7 7,1 12,7 42,3 6,6
390 5,6 5,7 3,5 16,7 7,1 12,7 42,1 6,6

2 150 5,8 5,7 3,5 16,6 7,1 12,5 42,2 6,6
345 5,9 5,7 3,5 16,6 7,1 12,5 42,1 6,6

3 423 6,4 5,7 3,5 16,4 7,1 12,5 41,7 6,6 0,2% fibrer
122 6,3 5,7 3,5 16,4 7,1 12,5 41,7 6,6 0,2% fibrer
50 6,3 5,7 3,5 16,4 7,1 12,5 41,7 6,6 0,23% fibrer

4 620 6,7 5,2 1,3 43,9 8,4 15,9 9,3 9,3
97 6,7 6,7 1,7 41,9 5,6 - 18,7 18,7
65 6,4 6,7 1,7 42,0 5,6 - 18,8 18,8

5 182 6,3 5,2 1,3 44,3 8,4 15,9 9,3 9,3
283 6,5 5,2 1,3 44,1 8,4 15,9 9,3 9,3

6 305 5,6 5,7 3,5 16,6 7,1 12,5 42,4 6,6

7 770 6,4 5,7 3,5 16,4 7,1 12,5 41,7 6,6 0,25% fibrer

8 145 6,1 3,7 2,3 44,3 5,9 22,0 9,4 6,3
Bindemedelshaltema avser arbetsrecept. 
Stenmaterialhaltema avser invägningsrecept.
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Noterbart är att flera av de modifierade ABS-beläggningarna innehöll relativt låga 
bindemedelshalter (5,2-5,9 %). Referensen innehöll dock 6,4 % bitumen. De 
modifierade ABT-beläggningama innehöll 6,3-6,7 % bindemedel medan 
referensen låg på 6,1 %. I Europa brukar skelettasfalt proportioneras med 
betydligt högre bindemedelshalt än tät asfaltbetong (med kontinuerlig kurva) 
vilket ofta kräver specialbindemedel typ PmB eller större fibertillsats.
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Uppföljningar - mätprogram
Provsträckorna har följts upp genom:

• Materialkontroller vid utförandet
• Dubbavnötning genom mätning med laserprofilometer
• Spårdjup, jämnhet och makrotextur med RST-mätning
• Spårprofil genom Primalmätning
• Friktionsmätning med SAAB Friction Tester
• Okulär besiktning (skadeinspektion)
• Kontroll av materialets egenskaper genom provning av borrkärnor

Flera av mätningarna (slitage, borrkärnor och Primal) har gjorts på utvalda 
provsektioner (5 per sträcka). En separerad yta (sektion) per sträcka valdes ut med 
hjälp av värmekamera. De flesta av mätningarna omfattar också körriktningen 
mot Arboga.

Mätningarna har, förutom RST och besiktningar inte gjorts varje, år utom när 
behov ansetts ha funnits (skador eller tydliga förändringar). RST-mätningar och 
okulära besiktningar har dock gjorts varje höst sedan provvägen lades.
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Slitage av dubbade vinterdäck

Mätmetod för dubbavnötningen
Dubbavnötningen har mätts med VTI:s laserprofilometer som är ett mycket 
precist mätinstrument framtaget för noggranna profilmätningar. Vid mätningen 
placeras instrumentets ben i fixar som gjutits in i beläggningen. Mättekniken 
bygger på kontaktlös avståndsmätning mellan profilometern 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)

2) maximalt spår djup = det enskilda mätvärde som av alla d (mm) ger det största 
spårdjupet. Spårbotten jämnas av (över 20cm) för att inte makrotexturen skall 
inverka på spårdjupet.
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Bild 1 VTIs laserprofilometerföravnötningsmätning.

Dubbslitage- medelavnötnlng och maximalt spårdjup
Resultaten av de mätningar som genomfördes under uppföljningsperioden med 
avseende på avnötningen redovisas i nedanstående figurer. Mätningar utfördes 
under vintrarna 1990/91 till och med vintern 1994/95 med undantag för vintern 
1993/94. Efter vintern 1994/95 bedömdes avnötningen vara så liten att 
mätningarna inte behövdes utföras varje år.
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Figur 2 Den sammantagna medelavnötningen under fyra vintrar



Kommentarer till dubbslitaget
Av mätningarna framgick att medelavnötningen för den stenrika beläggningen 
uppgick till 1,2-1,5 mm under de fyra vintrar som uppföljningen omfattade. 
Spårtillväxten under dessa fyra vintrar till följd av dubbslitaget var 2,3-3,0 mm 
vilket motsvarar en spårtillväxt på 0,6-0,8 mm per vinter. Ingen större skillnad 
förelåg mellan stenrika beläggningar med polymermodifierat bindemedel och 
referensen.

Mätningarna på den täta asfaltbetongen visade att medelavnötningen uppgick till 
2,1-3,3 mm med det högsta värdet för referensen. Spårbildningen orsakad av 
dubbtrafiken var för dessa beläggningar under de fyra vintrarna 3,8-5,7 mm, vilket 
motsvarar 1,0-1,4 mm per vinter.

För beläggningarna av tät asfaltbetong har polymererna haft en tydlig effekt på 
avnötningsegenskaperna. Sannolikt blir asfaltbruket ”segare” och mer elastiskt vid 
tillsats av PmB och framför allt vid låga temperaturer. En ABT-beläggning 
innehåller också mer bruk i ytan än stenrika beläggningar där ytan till större delen 
består av grövre stenmaterial.

Enligt beräkningar med VTIs slitagemodell skulle ABS-sträckorna under de tio år 
som gått erhållit 5-6 mm i spårdjup (med hänsyn till ökande andel lättviktsdubb). 
Motsvarande siffror för ABT-beläggningarna var 7-8 mm.
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Figur 3 Spårdjupet orsakat av dubbavnötningen.



Mätning av spårdjup, jämnhet och textur med Laser-RST 
och Primal

Mätmetod och utrustning
Vid mätning med Laser-RST-bil erhålls mått på vägens spårdjup (maximalt 
spårdjup), längsojämnhet (IRI) och makrotextur (ytskrovlighet uttryckt som 
RRMS, Rough, 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 användes vid den senaste mätningen hösten 1998 var 
utrustad med 17 kameror jämfört med 11 kameror vid tidigare mätningar. Det 
innebär att spårdjupet blir något större (några tiondels mm men skillnaden beror 
bland annat på vägbredd, spårbredd och spårdjup) eftersom fler mätpunkter fångar 
upp profilen (skillnaden mellan spårbotten och ryggar) på ett noggrannare sätt.

Bild 2 VTI:s RST-bilför mätning av vägytans egenskaper.

IRI-värdet är ett mått på vägens ojämnhet i längsled och påverkas normalt inte av 
dubbslitaget. Om IRI-värdet ökar med tiden är det ett mått på vägens strukturella 
nedbrytning och i de sammanhangen har slitlagerbeläggningen en liten roll såvida 
inte omfattande beläggningsskador uppstår som ger ojämnheter. I samband med 
framtagandet av Vägverkets nya anvisningar för beläggningsunderhåll 
(Vägunderhåll 2000) kan det dock vara intressant att studera hur IRI-värdena med 
tiden förändras vid olika underhållsåtgärder. Om asfaltmassan är trög vid 
läggningen (händer ibland) brukar IRI-värdena hamna på högre nivåer (1,2-1,5 
mm/m). Normalt brukar varmblandade slitlager hamna runt 1,0 mm/m i IRI, 
förutsatt att underlaget är bra.

Makrotexturen brukar normalt inte redovisas vid RST-mätning men ingår i de 
parametrar som registreras med VTIs FoU-bil (RRMS-värdet, är ett frekvensvärde
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och mäts vid våglängdsområdet 10-100 mm). Ett bra samband finns mellan 
RRMS och Sand-Patch men absolutvärdena skiljer sig (drygt en faktor 2). Idag 
finns dock inga krav på makrotextur för vägbeläggningar.

Resultaten som redovisas i diagrammen avser medelvärden av samtliga 20: meters 
sträckor som ingår i provsträckorna.

Resultat av mätningarna
Resultaten från mätningarna höstarna 1989-1998 redovisas i figurerna 4-6.

7, ref 8, ref

Sträcka, nr

Figur 4 Utvecklingen av det totala spårdjupet mätt med RST.

Q 1989
■  1990
□  1991
□  1992
■  1994
□  1995
■  1996
□  1997
■  1998

Sträcka, nr

Figur 5 Utvecklingen av jämnheten (IRI) mätt med RST,

■  1939
■  1990
□  1991
□  1994
■  1995
□ 1996
■  1997
□  1998
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Sträcka, nr

Figur 6 Utvecklingen av makrotexturen (RRMS) mätt med RST.

Mätning av spårdjup med PRIMAL
Spårdjupet mättes 1993 genom tvärprofilmätnig med VTI:s profilmätare 
PRIMAL. PRIMAL (bild 3) profilmätare använder sig av laserteknik och kan 
bland annat användas för mätning av tvär-, och längdprofil, tvärfall, sättningar och 
spårbildning.

Ur tvärprofilerna (5 per sträcka) beräknades enligt trådprincipen det maximala 
spårdjupet för höger och vänster spår. Resultaten som redovisas är medelvärdet 
från 5 profiler per sträcka. I figur 8 ges dessutom en jämförelse mellan resultatet 
av mätningen med PRIMAL och spårdjupsmätningen med RST sommaren 1994.

Bild 3 Mätning av spårdjup med PRIMAL.
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Figur 7 Maximala spårdjupet hösten 1993 mätt med PRIMAL.

Figur 8 Jämförelse av spårdjup mellan PRIM AL (1993) och RST (1994).

Kommentarer till mätningarna med RST och PRIMAL
De polymermodifierade bindemedlen verkar inte ha haft någon förbättrande effekt 
på spårdjupsutvecklingen hos den stenrika asfaltbetongen. Det totala spårdjupet är 
5,3-8,8 mm med det lägsta värdet för referensen. Det är en måttligt spårutveckling 
med tanke på att vägen trafikerats under 9 år. Spårtillväxten som inkluderar både 
deformationer i vägkroppen (en mindre del) och avnötningen (huvuddelen) från 
dubbade fordon har alltså varit 0,6-1,0 mm per år. Om inte beläggningen lagts 
över 1999 kunde livslängden ha blivit minst 15 år.

Om de olika provsträckorna jämförs uppvisade sträckorna 1 och 2 (båda med 
PmB) de största spårdjupen. En förklaring kan vara de mjuka basbitumena i dessa 
sträckor samt den lägre polymerinblandningen (str. 1) och avsaknaden av fibrer 
(str. 2). Styrelf hade en hårdare basbitumen än PmB 20. Skillnaden mellan sträcka 
3 (PmB 20 med 6 % polymer) och sträcka 6 (Styrelf) och 7 (B85) är dock liten.
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Spårdjupet hos beläggningarna av tät asfaltbetong (ABT) var vid den sista 
mätningen (1998) 7,6-12,6 mm med det högsta värdet för referenssträckan. I detta 
fall hade således PmB en positiv effekt på spårutvecklingen. Spårutvecklingen har 
varit 0,8-1,4 mm, dvs. högre än för skelettasfalterna. Om inte beläggningen lagts 
över 1999 kunde livslängden ha blivit minst 12 år.

Jämnhets värdet (IRI) har med tiden ökat något, vilket är normalt med tanken på 
trafikens påverkan på vägkonstruktionen. IRI-värdet för de stenrika 
beläggningarna var vid första mätningen ca 0,9-1,2 mm/m och vid sista mätningen 
(1998) 1,2-1,4 mm/m. Sträckorna 4 och 8 med tät asfaltbetong erhöll högre IRI- 
värden än övriga sträckor. Sträcka 4 erhöll vid mätningen 1998 ett högt IRI-värde 
på 1,8 mm/m. Mätningen kan dock ha varit påverkad av den byggnation av den 
nya motorvägen som påbörjats i närheten.

Makrotexturen (RRMS) i högra spåret låg vid sista mätningen mellan 0,37 och 
0,51 för ABS-beläggningen och 0,33-0,40 för ABT-beläggningen. Makrotexturen 
förändrade sig mest de tre första åren enligt mätningarna. För ABS sjönk värdet 
medan det ökade för ABT och skillnaden har med tiden blivit liten mellan de två 
beläggningstyperna.

Jämförelsen mellan spårdjupet mätt med RST mot spårdjupet enligt PRIMAL 
visar att en god korrelation förelåg mellan dessa båda metoder för detta objekt. 
Korrelationskoefficienten (R2) var 0,93. Enligt tvärprofilerna förelåg inga 
tendenser till plastiska deformationer trots relativt mjukt bindemedel (B 180 på en 
sträcka, dock med tillsats av polymerer) på styvt underlag (den totala 
beläggningstjockleken var över 50 cm) och mycket tung trafik. En inverkande 
faktor till den låga spårtillväxten är att det handlar om en 13-metersväg med 
vägrenar, vilket innebär att sidolägesfördelningen på vägbanan är stor mellan 
fordonen (ej spårbunden trafik).
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Friktionsmätning

Mätmetod
Mätningarna följde Vägverkets metodanvisning för bestämning av friktion på 
belagd vägyta (104:1990) och avser våtfriktionen. Vid mätningarna användes 
VTIs friktionsmätbil av typen ”SAAB Friction Tester” (JHM 491, SAAB 9000), 
eller dess föregångare (vid de tidigare mätningarna). 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.

Friktionstalen redovisas i form av medelvärden över hela mätsträckan samt i 20- 
meterssträckor.

Resultat från mätningarna
Mätningar av friktionen utfördes vid tre tillfällen under uppföljningsperioden. 
Mätningarna utfördes september 1989, september 1990 och maj 1999. Resultaten 
från mätningarna finns redovisade i figurerna 9 och 10. Resultaten redovisas dels 
för sträckorna från Örebro (som ingår i uppföljningen) dels för motsvarande 
sträckor mot Örebro (andra körbanan). En sammanställning av resultaten från 
senaste mätningen finns också redovisad i bilaga 3.
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Kommentarer till friktlonsmätningarna
Friktionsvärdet var efter utförandet lägre (ibland markant) än vid de följande 
mätningarna som gjordes på insliten beläggning. Efter det beläggningen slitits in 
ordentligt har friktionen legat omkring 0,8 för samtliga sträckor. Detta innebär att 
både ABS och ABT erhållit mycket bra friktionsvärden. ABT-beläggningarna 
med PmB låg dock överlag något under referensen med B85 medan skillnaden för 
ABS-beläggningarna var liten. Vårmätningen från 1999 påverkas en del av 
uppruggningen från vinterns dubbtrafik och om mätningen hade gjorts på hösten 
(som i de andra fallen) hade sannolikt värdena hamnat litet lägre. Den höga 
friktionen på insliten beläggning beror i hög grad på stenmaterialet (kvartsiten).

Figur 9 Resultat från friktionsmätningarna i Örebro.

Figur 10 Resultat från friktionsmätningarna i körriktningen mot Örebro.



Besiktning
Besiktningarna den första tiden (1990-93) visade att beläggningen i början erhöll 
lokala stensläpp, främst utmed höger och vänster sida på körbanan. Stensläpp 
förekom inte i hjulspåren. Det som uppfattades som stensläpp kunde också ha 
varit nedkrossning (urkrossning) av svagare partiklar. När beläggningen var 
insliten observerades ingen märkbar stenlossning.

Bild 5-8 Foton från besiktningen i maj 1990,

Vid besiktningen 1996 konstaterades att beläggningen fortfarande såg mycket bra 
ut men med stensläpp i mindre omfattning nära vägmitt och högerkant. 
Helhetsintrycket av vägen var dock positivt.
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Bild 9 Foto från sträcka 6 vid besiktningen 1996.

Besiktningen i april 1999 (på tio år gammal beläggning) visade att sträckorna 
fortfarande hade klarat sig bra. Inga synliga separationer förekom på någon av 
provsträckorna. På vissa partier förekom stensläpp i litet större omfattning nära 
vägmitt och nära höger linjemarkering,. De ytorna uppvisade också längsgående 
sprickor (bärighetssprickor, bild 19) som kan ha inverkat på den stenlossning som 
förekommit. På de ytor som inte hade sprickor (huvuddelen) förekom ingen 
märkbar stenlossning utan endast en del lokala stensläpp observerades. Sträcka 8 
(ABT, referens) hade erhållit en del sten- och brukssläpp i höger hjulspår som 
troligen var relaterat till de bärighetssprickor som förekom.

En del tvärgående sprickor förekom över hela sträckningen men dessa var troligen 
relaterade till underliggande lager (reflektionssprickor).

10) Str 1 11) Str 2
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15) Str 614) Str 5

17) Str 816) Str 7

Bild 10-17 Foton på beläggningsytan vid besiktningen 1999.

Bild 18 Sträcka 3 vid besiktningen 1999.
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Bild 19 Sträcka 8 vid besiktningen 1999.

Sammanfattningsvis hade samtliga provsträckor klarat sig bra under den 
tioårsperiod provvägen följdes upp. De huvudsakligen lokala stensläpp som 
förekom, var antingen kopplade till urkrossning av svagare partiklar under de 
första åren eller till bärighetssprickor den sista tiden. Ingen märkbar skillnad 
förelåg mellan de olika sträckorna utom för ABT-referensen som den sista tiden 
erhöll en del bärighetssprickor.
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Undersökningar av borrkärnor 1989,1993 och 1999

Bmdemedelshalt och kornkurva
Som en kompletterande provning till produktionskontrollen vid utförandet (1989) 
undersöktes bindemedelshalten och kornkurvan på tre borrkärnor per sträcka. 
Prov togs också från temperaturseparerade ytor (värmekamera användes vid 
utläggningen). Resultaten redovisas i tabellerna 5 och 6.

Vid de två senare provtagningarna (1993 och 1999) gjordes ingen analys av 
bindemedelshalt och kornkurva.

Tabell 5 Borrkämor från ytor med ”normal” temperatur, 1989.

Sträcka/ Belägg Bindern. Kornkurva, passerande, %
Bindemedel ning halt

% 0,075 2,0 4,0 8,0
1,4% PmB ABS 5,7 9,5 30,5 40,7 54,7
2, PmB 20 utan fibrer ABS 6,2 10,0 32,3 42,1 48,9
3, PmB 20 med fibrer ABS 6,6 8,9 33,6 44,0 55,7
4, 6% linjärpolymer ABT 6,8 10,9 51,3 67,1 83,5
5, 6% PmB, pen 180 ABT 6,7 9,8 53,0 67,7 80,9
6, Styrelf ABS 5,6 10,5 27,2 37,0 48,2
7, B85 (referens) ABS 6,5 9,1 26,6 35,8 53,0
8, B85 (referens) ABT 6,0 8,7 50,7 65,6 83,8

Tabell 6 Borrkämor från lastbyteszoner (svalare parti), 1989.

Sträcka/ Belägg Bindern. Kornkurva, passerande, %
Bindemedel ning halt

% 0,075 2,0 4,0 8,0
1,4% PmB ABS 5,3 9,3 25,6 35,6 47,9
2, PmB 20 utan fibrer ABS 5,8 10,6 27,6 39,0 52,5
3, PmB 20 med fibrer ABS 6,1 10,1 27,8 38,2 49,9
4, 6% linjärpolymer ABT 6,7 11,6 50,4 66,1 79,4
5, 6% PmB, pen 180 ABT 6,1 10,7 52,1 65,7 78,1
6, Styrelf ABS 5,4 10,5 27,3 36,5 46,5
7, B85 (referens) ABS 6,4 9,5 27,6 36,9 51,0
8, B85 (referens) ABT - - - - -
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Figur 11 Jämförelse av bindemedelshalten mellan recept och borrkämor.

Kommentarer
Bindemedelshalterna låg i allmänhet några tiondels procent över arbetsreceptet. 
Andelen stenmaterial större än 11,2 mm var för ABS ca 10 %, vilket innebär att 
kornkurvan mer liknade en ABS 11 än en ABS 16.

Proverna från de svalare partierna (lastbyten) erhöll ca 0,5 procentenheter lägre 
bindemedelshalt än proverna från icke separerade partier.

Hålrumshalt
Hålrumshaltema har bestämts vid tre tillfällen under uppföljningsperioden (1989, 
1993 och 1999). I figurerna 12 och 13 ges en sammanställning över 
hålrumshaltema för de olika sträckorna och hur de utvecklats mellan 1989 och 
1999. En del borrprov (främst sträckorna 4 och 5) var relativt tunna vid 
provningen 1999.

Figur 12 Hålrumshaltema på borrkärnor av ABS-slitlager vid tre tillfällen. 
Proven var tagna i kanten av höger hjulspår.



Figur 13 Hålrumshaltema på borrkärnor av ABT-slitlager vid tre tillfällen. 
Proven var tagna i kanten av höger hjulspår.

Kommentarer
Hålrumshaltema minskade mellan 1989 och 1993 på grund av efterpackningen 
från trafiken men har sedan dess i de flesta fall legat på en oförändrad nivå.

Beläggningarna av stenrik asfaltbetong (ABS) erhöll hålmm mellan 1,3-1,7 vol-% 
vid provtagningen 1999. Vid den första provtagningen 1989 erhölls hålrumshalter 
på 2,1-2,9 vol-% för motsvarande beläggningar. Vid jämförelsen mellan normal 
och separerad yta erhölls ca 0,5 vol-% högre hålrumshalt för den separerade ytan.

För beläggningarna av tät asfaltbetong (ABT) erhölls även där lägre hålrumshalter 
vid senare provtagningar jämfört mot den första. Hålrumshalten låg 1999 mellan
1,1-2,5 vol-%. Vid utförandet erhölls hålrumshalter mellan 3,1-5,0 vol-%. Den 
separerade ytan på sträcka 8 erhöll något högre hålmm än den normala ytan. 
Skillnaden var dock liten. Det bör påpekas att proverna av ABT delvis var för 
tunna för hålrumshaltsbestämning enligt metodkriteriema.

Trots låga hålrumshalter har inga plastiska deformationer förekommit. Resultaten 
stämmer väl överens med andra undersökningar som visat att skelettasfalt efter 
några års trafik erhållit hålrumshalter mellan 1-2 vol-% utan att deformationer 
uppstått. När stenlossning förekommit brukar hålrumshaltema på litet äldre 
beläggningar ha legat över 3 vol-%. Bindemedelshalterna låg också på relativt 
låga nivåer även om referensen kan sägas legat något högre än vanligt (6,4 %).

Analys på återvunnet bindemedel
Vid provtagningen 1999 utfördes återvinning av bindemedlet genom 
kallextraktion med rotationsindunstare och diklormetan enligt FAS Metod 419. 
Bindemedelsåterstoden analyserades med avseende på:
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• Penetration vid 25°C enl. FAS Metod 337
• Mjukpunkt (KoR) enl. FAS Metod 338
• Elastisk återgång vid 10°C enl. VI- instruktion P2.105 (dansk metod)

Elastisk återgång bestämdes endast för de bitumen som innehöll polymerer. 
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 av analyserna redovisas i tabell 
7 och figur 14. Enskilda delresultat redovisas i bilaga 4.

Tabell 7 Resultat av bindemedelsanalyserna på återstoden.

Sträcka/
Bindemedel

Belägg
ning

Penetration 
vid 25°C 
0,1 mm

Mjukpunkt
KoR
°C

Elastisk
återgång

%
1,4% PmB ABS 119 55,0 90
2, PmB 20 utan fibrer ABS 88 78,5 91
3, PmB 20 med fibrer ABS 91 69,0 88
4, 6% linjärpolymer ABT 100 78,5 90
5, 6% PmB, pen 180 ABT 185 80,5 95
6, Styrelf ABS 66 57,5 72
7, B85 (referens) ABS 60 52,0 -

8, B85 (referens) ABT 56 53,5 -

Figur 14 Penetrationsvärden på bindemedel från borrkämor efter 10 års 
trafik jämfört mot tankprov.

Kommentarer
Det är svårt att bestämma egenskaper på återvunna bindemedel som innehåller 
polymerer. Polymeren kan påverkas vid extraktionen och även de traditionella 
bitumentesterna kan ge missvisande resultat. Enligt borrkärnorna från 1999 
verkade förhårdningen av bindemedlet ha varit liten för sträckorna med PmB och 
Styrelf och på en normal nivå för referenserna med konventionellt bindemedel.
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Mjukpunkten (sträckorna 1-6) påverkades (blir högre) sannolikt av polymererna i 
bindemedlet. Analys av elastisk återgång visade att de olika varianterna av PmB 
20 och i viss mån även Styrelfen hade kvar sina elastiska egenskaper (72-95 %). 
De höga mjukpunkterna hos bindemedlen har sannolikt en stabilitetshöjande 
effekt vid extrema värmeperioder under sommaren.

Enligt den undersökning som gjordes vid utförandet av provvägen (inom SBUF- 
proj ektet) konstaterades en åldring (förändring) av bindemedlen vid blandningen 
(främsta orsaken) och utläggningen av massorna. Förändringen var dock mindre 
än förväntad och verkade enligt de analyser som gjordes av återvunnet 
bindemedel inte ha inverkat på PmB-produkterna i någon högre grad.

Pressdraghållfasthet och beständighet
Pressdraghållfastheten undersöktes vid tre tillfällen. Vid provningarna 1989 och 
1999 gjordes testet vid +10°C (enligt metoden) medan borrkärnorna från 1993 
undersöktes vid fyra olika temperaturer (-10°C, 0°C, +10°C och +25°C). Vid den 
senaste provtagningen (1999) var borrkärnorna för tunna för att samtliga sträckor 
skulle kunna testas.

Vattenkänsligheten undersöktes på borrkärnorna från 1999 genom FAS metod 
446. Resultaten framgår av figurerna 15-19. Enskilda mätresultat redovisas i 
bilaga 5.

Figur 15 Pressdraghållfasthetenvid fyra temperaturer:
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Figur 16 Pressdraghållfastheten vid fyra temperaturer. ABT-prov från 1993.

Figur 17 Utveckling av pressdraghållfasthet (10°C). Provsträckor med ABS.

Figur 18 Utveckling av pressdraghållfasthet (10°C). Provsträckor med ABT.
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Figur 19 Bestämning av vidhäftningstalet (vattenkänslighet) på prov tagna 
1999.

Kommentarer
ABS innehållande de olika varianterna av PmB 20 erhöll pressdraghållfastheter 
som var lika stora och detta gällde både vid varierande temperatur och för prov 
tagna vid olika tidpunkter. Proven från 1999 låg i stort sett på samma nivå som 
vid 1989 trots att hålrumshalten med tiden hade minskat. Vid provningen 1993 låg 
pressdraghållfastheterna överlag lägre (svårt att finna en orsak). Sträckorna med 
konventionellt bindemedel (B85) och Styrelf uppvisade markant högre värden än 
övriga sträckor. De beläggningarna innehöll också hårdare bitumen, vilket 
förklarar de högre hållfastheterna. Skillnaden mellan proven från 1999 och 1989 
är liten även om pressdraghållfastheten blivit något högre vid den senaste 
undersökningen. Framför allt beläggningen med Styrelf verkade mindre 
temperaturkänslig än övriga vid lägre temperatur (0 och -1Q°C) även om värdet 
låg högst av samtliga sträckor. Sträckan med Styrelf uppvisade även de högsta 
värdet av samtliga vid +25°C, vilket visar att det bindemedlet vid högre 
temperaturer har styvare egenskaper än övriga bindemedel i undersökningen.

Skillnaderna mellan de olika ABT-beläggningarna var relativt stora med avseende 
på pressdraghållfastheten. De högsta värdena erhöll referensen (B85) följd av den 
linjära polymeren (B 120) och det lägsta värdet uppvisade polymeren med bitumen 
B180. Tydligen så har bi tumenets hårdhet större betydelse för 
pressdraghållfastheten än typen och mängden av polymerer (i detta fall PmB 20).

I samtliga fall, utom för sträcka 8 som också uppvisat en del skador, erhölls bra 
vidhäftningstal enligt borrkärnorna från 1999. Värdena låg i allmänhet över 80 %, 
vilket är mycket bra med tanke på att testet gjordes på relativt tunna prov med 
sågade ytor. Vid test av borrkärnor (som dessutom sågas i ändytorna) kan vattnet 
sannolikt lättare tränga in i provet jämfört med provkroppar tillverkade av massa 
där ytan blir fetare och mer vattenfrånstötande (hydrofob karaktär). Noterbart är 
att flera av ABS-sträckorna med PmB och Styrelf har en relativt låg
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bindemedelshalt men trots detta har inte vidhäftningstalen blivit dåliga och inga 
skador har uppträtt på vägen. Hålrumshalterna har trots detta hamnat på låga 
nivåer, vilket kan vara en effekt av polymererna (sannolikt bra 
kornstorleksfördelning och kornform också).

Styvhetsmodul
Styvhetsmodulen undersöktes vid fyra olika temperaturer vid samtliga tre 
provtagningar. Vid den senaste provtagningen var proverna från sträcka 4 och 5 
för tunna för att kunna undersökas med avseende på styvhetsmodulen. Eftersom 
styvhetsmodulen, som visar materialets lastfördelande förmåga, också är ett mått 
på materialets flexibilitet har bestämningar gjorts vid flera temperaturer. I 
figurerna 20-29 redovisas styvhetsmodulen, dels vid 10°C för de tre 
provtagningarna 1989, 1993 och 1999, dels sträcka för sträcka vid fyra 
temperaturer, -10°C, 0°C, +10°C och +25°C.

Figur 20 Utvecklingen av styvhetsmodulen vid 10°Cför ABS-sträckoma.

Figur 21 Utvecklingen av styvhetsmodulen vid 10°Cför ABT-sträcko ma.
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Figur 22 Temperaturens inverkan på styvhetsmodulen. Borrkärnor från 
sträcka 1.

Provningstemperatur, °0

Figur 23 Temperaturens inverkan
sträcka2.

Provningstemperatur, °C

Figur 24 Temperaturens inverkan på . Borrkämor från
sträcka 3.
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Provningstemperatur, °C

Figur 25 Temperaturens inverkan på styvhetsmodulen. 
sträcka 4.

Provningstemperatur, °C

Figur 26 Temperaturens inverkan på styvhetsmodulen. Borrkärnor från 
sträcka 5.

Provningstemperatur, °C

Figur 27 Temperaturens inverkan på styvhetsmodulen. Borrkärnor från 
sträcka 6.
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Figur 28 Temperaturens inverkan på styvhetsmodulen. Borrkärnor från
sträcka7.

Kommentarer
Vid en noggrann granskning av de olika sträckornas sammansättning framgår att 
styvhetsmodulen främst påverkas av bindemedlets hårdhet men även av 
bindemedelshalten och sannolikt även av hålrumshalten. Normalt ger 
bindemedlets åldring också högre värden på styvhetsmodul. Det kan därför vara 
svårt att tolka effekten av de olika modifierade bindemedlen. De tre sträckorna 
med B85 och Styrelf erhöll som väntat de högsta styvhetsmodulerna. Markant 
lägst styvhetsmodul uppvisade ABT innehållande PmB på B 180 som dessutom 
hade ett högt bindemedelsinnehåll (6,7 I övrigt är skillnaden förhållandevis 
liten mellan sträckorna som alla innehåller varianter av PmB 20 baserad på B 120 
(i ett fall med fibrer). Jämfört med den första provningen från 1989 har 
styvhetsmodulen ökat, sannolikt beroende på de lägre hålrumshaltema. De högsta 
värdena erhölls vid provtagningen från 1993. Lägre styvhetsmoduler (speciellt vid
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lägre temperaturer) kan vara en fördel för slitlager på vägar med sämre bärighet 
eftersom beläggningen får mer flexibla egenskaper. Med undantag för i något fall 
(lite mer spårbildning) har samtliga slitlagerbeläggningar med modifierade 
bindemedel klarat sig bra på provvägen, trots relativt låg pressdraghållfasthet och 
styvhetsmodul, vilket visar att PmB kan ha en potential för vissa typer av vägar.

Temperaturens inverkan på styvhetsmodulen är påtaglig enligt figurerna 21-29. 
Om de tre olika provtagningstillfällena jämförs så är den relativa skillnaden 
(skillnaden mellan de olika temperaturerna) mellan t ex provkropparna från 1989 
och de från 1999 liten. Trafikarbetet och åldringen verkar inte i högre grad ha 
inverkat på de olika bindemedlen så att de påverkat styvhetsmodulen. Sträcka 5 
innehöll kombinationen polymerer och mjukt bindemedel vid relativt högt 
bindemedelsinnehåll, vilket verkade vara mindre temperaturkänsligt (mellan 0°C 
och +25 °C) än övriga bindemedel men låg på en ganska låg nivå.

Samband mellan styvhetsmodul och pressdraghållfasthet
För att undersöka om samband förelåg mellan styvhetsmodulen och 
pressdraghållfastheten vid 10°C gjordes en regressionsanalys av resultaten 
(figurer 30). Ingen hänsyn togs till att beläggningstyperna skiljer sig mellan 
sträckorna. Som det framgår av figuren så förelåg ett förhållandevis bra samband 
mellan metoderna. I detta fall har resultaten delats upp mellan borrkärnorna från 
1989,1993 och 1999.

Figur 30 Exempel på sambanden mellan pressdraghållfasthet och 
styvhetsmodul vid 10°C.
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Statiskt kryptest
Vid bedömning av ett asfaltlagers känslighet mot plastiska deformationer (spår) 
kan man använda krypdata från belastade borrkärnor. Krypförsöket visar massans 
deformationsförlopp under given tid och vid en given konstant axiell last.

VTI:s metod följde i princip de rekommendationer som bland annat användes i 
Schweiz och Holland. Statisk kryptest är främst framtagen för provning av 
asfaltbetong med kontinuerlig kornkurva. För bedömning av massor typ ABS 
och/eller PmB bör metoden användas med försiktighet. Anledningen till att den 
togs med i undersökningen var främst för att skaffa erfarenheter av PmB-massor. 
Dynamisk kryptest, som VTI vid tillfället (1989) höll på att införskaffa, är troligen 
mer lämplig för ABS och PmB än statisk kryptest.

Tabell 8 Resultat från undersökningen av statiskt kryptest. Borrkärnor från
1989.

Sträcka/
Bindemedel

Beläggning Maximal töjning
£max
7'OO

Bestående töjning
Emax-rev

7'OO
1,4% PmB ABS 15,0 14,4
2, PmB 20 utan fibrer ABS 17,4 14,4
3, PmB 20 med fibrer ABS 21,9 20,1
4, 6% linjärpolymer ABT 27,4 25,7
5, 6% PmB, pen 180 ABT 19,6 17,8
6, Styrelf ABS 15,1 13,5
7, B85 (referens) ABS 16,9 16,0
8, B85 (referens) ABT 11,1 10,0

Provningen utfördes på dubbla provkroppar beroende på att metoden föreskrev en 
provhöj d av 60 mm. 3 bestämningar per sträcka utfördes.

Kommentarer
Samtliga recept utom ett (HABT, referens) erhöll höga värden både för maximala 
och bestående töjningar vilket skulle tyda på risk för instabilitet på vägen. 
Erfarenheterna från fält gav dock ett annat intryck och resultaten stämmer dåligt 
överens med erhållna spårdjup för de olika sträckorna.

Europeiska undersökningar (VTI Meddelande 342) visar att om den maximala 
töjningen är större än 15.0 promille föreligger risk för deformationer. Ingenting 
från provvägen tyder dock på onormal spårbildning (typ plastiska deformationer) 
utan orsaken torde vara, vilket som tidigare nämnts, att metoden missgynnar den 
här typen av beläggning. Senare erfarenheter har visat att ABS-prov behöver 
sidostöd vid den här typen av test.

Tröger
En metod som sedan mitten av 70-talet testades vid VTI var Trögermetoden. 
Utrustningen bestod av en tryckluftsdriven "nålpistol", avsedd att efterlikna 
dubbslitage. Provningen innebar i korthet att vattenlagrade provkroppar nöttes på 
ovansidan med ”nålpistolen”. Genom att väga provet före och efter provningen 
erhölls ett mått på provets slitagemotstånd. Metoden har använts vid relativa
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undersökningar och tidigare gett bra korrelation med vägslitaget 
(Gävleprovvägen). Repeterbarheten var dock dålig och norska försök har även 
visat på dålig reproducerbarhet. Liknande utrustningar fanns också i Norge och 
Finland. VTI:s metodbeskrivning vid tillfället för bestämningen av Trögerslitaget 
finns utförligt redovisad i VTI notat V I36 (T. Jacobson, 1990).

Provningen utfördes på borrkärnor från 1989.

Tabell 9 Resultat från slitageprovning enligt Tröger.

Sträcka/ Belägg Slitage, „ 3cm
Bindemedel ning 0-2 slitageperioder 2-18 slitageperioder
1,4% PmB ABS 2,6 10,3 (0,2)
2, PmB 20 utan fibrer ABS 2,2 8,6 (0,7)
3, PmB 20 med fibrer ABS 2,2 10,2 (1,7)
4, 6% linjärpolymer ABT 1,9 13,1 (0,6)
5, 6% PmB, pen 180 ABT 2,1 13,9 (0,3)
6, Styrelf ABS 2,4 11,5 (1,1)
7, B85 (referens) ABS 2,7 10,5 (1,5)
8, B85 (referens) ABT 7,2 20,2 (1,2)

Värdena inom parentesen anger standardavvikelse 
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Kommentarer
ABS erhöll ungefär samma avnötning oavsett typ av bindemedel medan ABT 
skilj de sig markant. PmB förbättrade enligt Tröger slitstyrkan hos en ABT med ca 
50 %. Det är dock viktigt att påpeka att hålrum, bindemedelshalt och kornkurva 
skilj de sig åt, vilket försvårade direkta jämförelser. Sträcka 8, ABT-referens, 
erhöll högre hålrum än sträckorna 4 och 5.

Som väntat nöttes ABS betydligt mindre än ABT, speciellt när inte PmB ingick i 
receptet. Effekten av PmB var påtaglig för ABT medan ABS inte verkade ha 
påverkats i någon större omfattning. Stenhalten hade uppenbarligen större 
inverkan på slitaget än typen av bindemedel. Tidigare försök har visat att Tröger 
är känslig för högelastiska material, t ex vid gummiinblandning. Nålarna får då en 
tendens att studsa på provkroppen under testet.

Finsk PWR-test (dubbslitage)
I Finland har sedan mitten av 80-talet asfaltbeläggningars slitstyrka testats enligt 
"Paving Mixture Wear" (numera kallas metoden SRK och är tillsammans med 
avnötningsmetoden Prall föreslagen som CEN-standard). Metoden går ut på att tre 
dubbade gummihjul nöter en cylindrisk provkropp på mantelytan (sidan). Både 
borrkärnor och Marshallprov går att testa. Provet nöts i två timmar i vått tillstånd 
vid +5°C. Metodbeskrivningen finns redovisad i VTI notat VI36 (T. Jacobson, 
1990).

Då PWR-metoden bedömdes intressant som ett alternativ till Tröger (även 
provvägsmaskin) översändes till VTT i Finland tre prov per sträcka för analys. 
Marshallinstampade prov undersöktes beroende på att borrkärnorna från 
provvägen var för tunna att undersökas. Provkroppen måste ha en minimihöjd av 
50 mm enligt metodbeskrivningen.

Bild 20 PWR-utmstning.
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Tabell 10 Resultat av finsk PWR-test (medelvärden av tre prov).

Sträcka/
Bindemedel

Belägg
ning

Slitage- PWR 

cm3

Jämförande
Trögerslitage

cm3
1,4% PmB ABS 18,1 (1,4) 10,3 (0,2)
2, PmB 20 utan fibrer ABS 18,1 (2,1) 8,6 (0,7)
3, PmB 20 med fibrer ABS 19,8 (1,7) 10,2 (1,7)
4, 6% linjärpolymer ABT 39,4 (2,8) 13,1 (0,6)
5, 6% PmB, pen 180 ABT 37,1 (4,1) 13,9 (0,3)
6, Styrelf ABS 20,4 (3,0) 11,5 (1,1)
7, B85 (referens) ABS 21,9 (1,4) 10,5 q  ,5)
8, B85 (referens) ABT 42,6 (5,9) 20,2 (1,2)

Värden inom parantes anger standardavvikelse 

Kommentarer
Effekten av PmB visade sig vara ganska liten för samtliga recept. Referensproven 
erhöll något högre avnötning än PmB, men skillnaden var liten. Noterbart var att 
ABT med PmB inte förbättrades på samma sätt som vid Trögermetoden där en 
markant skillnad konstaterades.

Skillnaden mellan ABS och ABT var avsevärd, ca halva slitaget för ABS.

Jämförelse mellan dubbslitaget från fält med 
nötningsmetoder för laboratoriet
Omfattande undersökningar med avseende på beläggningens avnötnings- 
egenskaper har gjorts i ett FoU-projekt som bland annat behandlade metoder för 
bestämning av slitstyrkan på asfaltbeläggningar. I de sammanhangen testades 
provkroppar från provvägen utanför Örebro och en del jämförande studier mellan 
labbrelaterade metoder och erhållna slitagedata ifrån fält gjordes. De metoder som 
studerades var:

• Avnötningsmätning med laserprofilometer i fält
• Laboratorieundersökning av borrkärnor genom Trögermetoden
• Laboratorieundersökning av borrkärnor genom PWR-test
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Figur 32 Korrelationen mellan Tröger och dubbavnötning på vägen.

Kommentarer
Vid jämförelsen av de båda laboratoriemetoderna mot de mätningar som gjorts 
med laserprofilometer i fält framgick att en relativt god korrelation förelåg. För 
Tröger erhölls en korrelationskoefficient, R=0,96 och för PWR erhölls 
korrelationen, R=0,93. En relativt bra korrelation erhölls också i detta fall mellan 
Tröger och PWR.
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Diskussion och slutsatser
Provvägen på E18/E20 mellan Örebro och Arboga är unik på så sätt att den följts 
upp i drygt tio år, vilket är en ovanligt lång tid för försök på högtrafikerade vägar 
som tidigare relativt snabbt slitits ned på grund av dubbdäcken. Det innebär att 
faktorer som är kopplade till åldring och nedbrytning haft god tid att verka och 
försöket bör därför vara en bra värdemätare för studier av bindemedlets effekter 
på beläggningen och hur de olika egenskaperna hos beläggningen påverkas med 
tiden. Försöket ger också en bra jämförelse mellan slitlager av ABS16 och ABT16 
innehållande kvartsit. Hastigheten på vägen har legat mellan 90 och mestadels 110 
km/h och den har saltats intensivt under vintrarna, som varit mycket omväxlande 
med både kalla och milda, fuktiga vintrar. Andelen tunga fordon är hög på denna 
väg men en gynnsam faktor har varit den stora vägbredden (13 m) som inneburit 
att trafiken inte varit spårbunden och därför har t ex spårbildningen liksom 
dubbslitaget varit måttligt.

Med undantag för de senaste åren, då en del mestadels lokala bärighetssprickor 
uppkommit, har inga skador förekommit på prov-sträckorna. En del mestadels 
lokala stensläpp som berodde på att svaga korn krossades ur beläggningen 
förekom de första vintrarna. I samband med uppkomsten av bärighetssprickor på 
senare år har också en del sten- och bruksförluster förekommit. I samband med 
utförandet av slitlagret mättes en del separerades ytor in med hjälp av 
värmekamera. Kontroll av borrkärnor visade att bindemedelshalten var något 
lägre och hålrumshalten något högre på dessa ytor men trots detta uppträdde inga 
stensläpp eller andra typer av skador under de tio år som uppföljningen varade. 
Inga synliga separationer kunde observeras vilket pekar mot att 
utförandekvaliteten blev mycket bra.

I följande stycken ges en översikt av erhållna resultat och om bindemedelstypen 
eller recepturen i övrigt givit märkbara skillnader. Även de i övrigt viktigaste 
resultaten och erfarenheterna tas med. Provsträckorna delas upp i ABS- och ABT- 
beläggning.

Erfarenheter efter tio års uppföljning - slitlager av ABS

Vägytans egenskaper
• Ingen skillnad i slitstyrka mellan modifierat och konventionellt bindemedel
• ABS 16 med kvartsit gav en mycket slitstark beläggning
• Flera av de modifierade bindemedlen (varianter av PmB 20) gav större 

spårtillväxt
• PmB 20 (standardprodukten), Styrelf och B85 gav samma spårutveckling
• Överlag låg spårutveckling och mycket liten andel deformation på vissa 

sträckor
• Inga plastiska deformationer har förekommit trots i flera fall relativt höga 

bindemedelshalter i kombination med låga hålrumshalter
• Måttlig utveckling av IRI
• Makrotexturen i vissa fall halverad med tiden
• Friktionen över 0,8 på insliten beläggning. På nylagd mellan 0,6-0,8 men 

lokalt lägre på vissa ytor
• Endast lokal stenlossning
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• Aven separerade ytor (värmeseparerade) klarade sig bra
• Lokalt uppkom en del bärighetssprickor de senaste åren

Borrkärnor
• Efter några års trafik låg hålrumshalterna på ca 1,5 vol-%
• Markant lägre pressdraghållfasthet och styvhetsmodul med PmB 20 jämfört 

med Styrelf och B85
• Pressdraghållfastheten ungefär oförändrad medan styvhetsmodulen ökat något 

efter tio år
• De modifierade bindemedlen ungefär lika temperaturkänsliga som referensen 

(B85) även efter tio år
• Mycket bra beständighet enligt vidhäftningstal
• Liten åldring av bindemedel
• Modifierade bindemedel hade bra elastiska egenskaper efter tio år

Effekten av PmB 20 eller Styrelf var relativt liten på ABS enligt detta försök. 
Sträckan med 4 % polymerer erhöll större spårbildning än den med 6 % (PmB 
20). Sträckan utan fibrer uppvisade också större spårbildning än den med fibrer 
trots lägre bindemedelshalt. PmB 20 erhöll markant lägre styvhet än Styrelf och 
B85, sannolikt beroende på det mjukare bindemedlet (B 120) som användes. PmB 
20 uppvisade något bättre elastiska egenskaper än Styrelf enligt test av elastisk 
återgång på återvunnet bindemedel från den tioåriga beläggningen. I övrigt var 
skillnaden liten mellan de olika sträckorna.

Erfarenheter efter tio års uppföljning - slitlager av ABT

Vägytans egenskaper
• Sträckorna med modifierat bindemedel erhöll mindre dubbavnötning än 

referensen med konventionellt bindemedel
• Sträckorna med modifierat bindemedel erhöll också totalt sett mindre 

spårbildning än referensen
• Inga plastiska deformationer har förekommit trots i flera fall relativt höga 

bindemedelshalter i kombination med låga hålrumshalter
• Försämrade IRI-värden med tiden
• Makrotexturen blev högre efter det att vägbanan slitits in av dubbtrafiken
• Friktionen nära 0,8 på insliten beläggning. På nylagd ytor mellan 0,5-0,75 

beroende på hur fet ytan var
• Endast lokal stenlossning
• Även separerade ytor (värmeseparerade) klarade sig bra
• En del bärighetssprickor uppkom de senaste åren
• Inga plastiska deformationer trots relativt låga hålrumshalter och höga 

bindemedelshalter

Borrkämor
• Efter några års trafik låg hålrumshalterna mellan 1-3 vol-%
• Markant lägre pressdraghållfasthet och styvhetsmodul med PmB 20 (de 

varianter som testades) jämfört med B85
• Pressdraghållfastheten ungefär oförändrad medan styvhetsmodulen ökat något 

med tiden
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• Bra beständighet enligt vidhäftningstal på referensen. Sämre värde för 
separerad yta.

• Liten åldring av bindemedel
• Modifierade bindemedel hade bra elastiska egenskaper efter tio år

De varianter av PmB 20 som testades hade i de flesta avseenden stor effekt på 
ABT enligt detta försök. Asfaltbrukets (asfaltmastix) egenskaper och seghet har 
för ABT en mycket större betydelse än för ABS, vilket förklarar den stora 
skillnaden mellan de båda beläggningstyperna. Sannolikt hade resultatet blivit 
ännu bättre om ett något hårdare bindemedel använts tillsammans med 
polymererna. Noterbart är att sträcka 5 (6 % polymerer), som med tiden erhållit en 
låg hålrumshalt (samt låg hållfasthet enligt borrkärnorna), inte erhållit plastiska 
deformationer utan efter 9 års trafik endast uppvisade ett spårdjup på drygt 7 mm. 
Sträckan innehöll dessutom bindemedel med penetration B180 och en relativ hög 
bindemedelshalt (ca 6,5 %). Det visar att polymerer kan ha en stor effekt på 
beläggningens förmåga att klara tuffa trafikpåkänningar trots att styvhetsmodulen 
och pressdraghållfastheten legat på en betydligt lägre nivå än vad fallet var för 
referensen med konventionellt bindemedel (som också erhöll flest 
bärighetssprickor).

Jämförelser mellan ABS och ABT (avser referenserna) samt övriga resultat

• ABS erhöll ungefär halverat dubbslitage jämfört med ABT
• ABS erhöll mer än halverad total spårbildning jämfört med ABT
• Med tiden ingen större skillnad i makrotextur men första åren hade ABS högre 

värden
• Sämre utveckling av IRI för ABT
• Ingen större skillnad i friktion
• ABS erhöll med tiden lägre hålrumshalt
• Ungefär likvärdig pressdraghållfasthet och vattenkänslighet
• ABT erhöll något högre styvhetsmodul
• Ungefär likvärdig åldring av bindemedel
• ABT erhöll fler bärighetssprickor än ABS och med tiden också mer med sten- 

och brukssläpp
• Bra korrelation mellan Primal och RST
• Primal ger någon mm mer i spårbildning jämfört med RST
• Dålig överensstämmelse mellan statisk kryptest och spårbildning på vägen
• Bra korrelation mellan Tröger och vägslitage
• Bra korrelation mellan finska PWR (SRK) och vägslitage

Sammanfattningsvis har provvägen givit värdefulla resultat och erfarenheter och 
visar att slitlager av ABS kan erhålla mycket bra egenskaper och lång livslängd. 
Ingenting av de negativa effekter på grund av dålig beständighet hos ABS som 
konstaterats på flera vägar i slutet av 90-talet (VTI notat 5-1998) har observerats 
på provvägen utan hållbarheten har i alla avseenden varit mycket bra. ABT- 
beläggningen, och framför allt sträckorna med PmB, har också klarat sig bra 
under de tio år som uppföljningen omfattat. ABS-beläggningen uppvisade dock 
markant mindre spår- och dubbslitage än ABT och bedöms därför som lämpligare 
för högtrafikerade vägar som här var fallet. Beläggningarna med PmB 20 erhöll 
lägre pressdraghållfasthet och styvhetsmodul och bör därför vara mer flexibel än
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referenserna med konventionellt bindemedel, vilket kan vara viktigt för slitlager 
på vägar med sämre bärighet. Modifierade bindemedel bör därför ha en relativt 
stor potential, t ex för beläggningar där man genom tillsats av polymerer vill ha 
hög bindemedelshalt (ger bättre beständighet), lågt hålrum (tätar till 
beläggningen) eller ett mjukare bindemedel (ökad flexibilitet eller bättre motstånd 
mot termiska påkänningar) samtidigt som stabiliteten bibehålls. På grund av 
ombyggnadsarbeten med nya motorvägen lades provvägen delvis över under 
senhösten 1999. Beläggningen hade annars kunnat bli betydligt äldre än de tio år 
som vägen följdes upp.
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Bilaga 2

Skiss över provsträckorna
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Bilaga 3

E18/E20 Örebro-Arboga
Friktionsmätning 1999-05-17

Sträcka Mätt längd Friktion Riktning
Mede std.av. min max

1 460 0,80 0,01 0,78 0,83 Mot länsgräns
1 420 0,82 0,01 0,78 0,85 Mot Örebro

2 440 0,80 0,01 0,78 0,82 Mot länsgräns
2 460 0,84 0,01 0,82 0,85 Mot Örebro

3 320 0,79 0,01 0,77 0,80 Mot länsgräns
3 880 0,83 0,02 0,81 0,91 Mot Örebro

4 420 0,77 0,03 0,72 0,82 Mot länsgräns
4 440 0,80 0,02 0,76 0,83 Mot Örebro

5 600 0,84 0,01 0,82 0,87 Mot länsgräns
5 600 0,82 0,02 0,79 0,87 Mot Örebro

6 300 0,85 >0,01 0,84 0,85 Mot länsgräns
6 340 0,84 0,02 0,78 0,85 Mot Örebro

7 400 0,83 0,02 0,78 0,85 Mot länsgräns
7 340 0,85 0,02 0,84 0,88 Mot Örebro

8 160 0,85 0,01 0,83 0,87 Mot länsgräns
8 140 0,85 0,01 0,84 0,86 Mot Örebro



'Sihjg Väg-och transport- 
\ H  forskningsinstitutet

Väg -  och banteknik 
Robert Karlsson

E18/E20 Örebro
Resultat för bitumen efter återvinning
Återvinning enligt FAS Metod 419

/ffYv Bilaga 4

Provmärkning Mjukpunkt

FAS Metod 338
(°C)

Penetration

FAS Metod 337 
(0,1 mm)

Elastisk återgång

P2.105 (dansk metod)
(%)

VTI nr 99-178-1 
90 ABS PMB, 
4% polymerhalt 
Sträcka 1

55
(55,2 55,0)

119
(119 119 118)

90

VTI nr 99-178-2 
90 ABS PMB20, 
utan fibrer 
Sträcka 2:2

78,5
(78,3 78,8)

88
(90 88 86)

91

VTI nr 99-178-3 
90 ABS PMB20, 
med fibrer 
Sträcka 3:2

69
(69,1 68,6)

91
(91 91 91)

88

VTI nr 99-178-4 
90 ABT PMB, 
6% linjärpolymer 
Sträcka 4:2

78,5
(78,7 78,5)

100
(101 99 100)

90

VTI nr 99-178-5 
90 ABT PMB, 
6% polymerhalt, 
pen. 180 
Sträcka 5:2

80,5
(80,3 80,3)

185
(185 185 185)

95

VTI nr 99-178-6 
90 ABS Styrelf 
Sträcka 6:2

57,5
(57,0 57,8)

66
(66 67 64)

72

VTI nr 99-178-7 
90 ABS B85, 
Referens 
Sträcka 7:2

52
(52,4 51,6)

60
(60 61 59) MSSI1

VTI nr 99-178-8 
90 ABT B85, 
Referens 
Sträcka 8:2

53,5
(53,3 53,2)

56
(57 56 55) B B



Bilaga 5
1(3)

Resultat från analyser av borrkärnor, 1999 
E18/ E20- Örebro

Beläggning Prov Hålrum Pressdrag
(kPa)

Vidhäft-
ningstal

S-modul
(Mpa)

nr % Torr Våt % -9°C 0°C +10°C +25°C
90 ABS PmB, 1:1 1,7 1369 18759 8065 3781 789
4 % polymerhalt 1:2 1,2 1165 16124 8290 3021 625
Normal sektion 1:3 1,7 1236

1:4 1,9 1407
1:5 1,2 1476 16702 9622 3189 634
1:6 1,6 1360
1:7 2,0 16417 9571 3614 776
1:8 1,6 16378 8999 2989
1:9 1,4
1:10 1,4

Medelvärden 1,6 1414 1257 89 16750 8909 3319 706
90 ABS PmB20, 2:1 2,2 1253 20463 11497 3585 673
utan fibrer 2:2 1,8 1126 16513 10337 3966 750
Normal sektion 2:3 1,9 1132

2:4 1,6 1248
2:5 1,8 1280 20926 11841 3999 908
2:6 2,0 1225
2:7 1,7 17707 12084 3749 838
2:8 1,6 17133 11230 4460
2:9 1,4
2:10 1,1

Medelvärden 1,7 1251 1170 94 18548 11398 3952 792
90 ABS PmB20, 3:1 1,3 1208 15810 9470 4095 905
med fibrer 3:2 1,1 1186 15673 11465 4405 743
Normal sektion 3:3 1,0 1220

3:4 1,2 1377
3:5 1,0 1360 16356 9235 3990 844
3:6 1,4 1296
3:7 1,2 17469 10386 3579 765
3:8 1,1 20138 10238 3626
3:9 1,1
3:10 0,7

Medelvärden 1,1 1344 1205 90 17089 10159 3939 814
90 ABT PmB, 4:1 2,0 - - - - - -

6% linjärpolymer 4:2 2,5 - - - - - -

Normal sektion 4:3 2,4 - - - - - -

4:4 2,6 - - - - - -

4:5 2,0 - - - - - -

4:6 2,4 - - - - - -

4:7 2,9 - - - - - -

4:8 2,7 - - - - - -

4:9 1,7 - - - - - -

4:10 1,7 - - - - - -

Medelvärden 2,3 - - - - - -



Bilaga 5
2(3)

Beläggning Prov Hålrum Pressdrag
(kPa)

Vidhäft-
ningstal

S-modul
(Mpa)

nr % Torr Våt % -9°C 0°C +10°C +25°C
90 ABT PmB, 5:1 1,4 - - - - - -

6% polymerhalt, 5:2 0,8 - - - - - -

pen. 180 5:3 0,2 - - - - - -
Normal sektion 5:4 1,0 - - - - - -

5:5 0,5 - - - - - -
5:6 2,2 - - - - - -
5:7 0,6 - - - - - -
5:8 2,2 - - - - - -
5:9 1,3 - - - - - -
5:10 1,2 - - - - - -

Medelvärden 1,1 - - - - - -
90 ABS Styrelf, 6:1 1,2 2089 24605 12677 7508 1286
Normal sektion 6:2 1,6 2053 22296 14034 4821 1095

6:3 1,6 2148
6:4 1,9 2251
6:5 1,6 2489 24187 14985 6330 1419
6:6 1,8 2411
6:7 1,7 23263 13727 5890 1241
6:8 1,7 21258 13465 6048
6:9 1,6
6:10 1,5

Medelvärden 1,6 2383 2096 88 23122 13778 6119 1260
90 ABS B85, 7:1:1 1,4 1452 18547 13884 4966 1224
Referens 7:1:2 0,9 1496 19457 12565 5493 1313
Temp. separerad 7:1:3 1,1 1440

7:1:4 1,5 1814
7:1:5 1,6 2012 20331 13038 5300 1287
7:1:6 1,3 1938
7:1:7 1,5 20607 12455 5254 1295
7:1:8 1,4 21313 12952 5415
7:1:9 1,6
7:1:10 4,5

Medelvärden 1,7 1921 1463 76 20051 12979 5286 1280
90 ABS B85, 7:2:1 1,6 1696 20211 13226 5767 1279
Referens 7:2:2 1,1 1675 22727 14531 6973 1576
Normal sektion 7:2:3 1,0 1922

7:2:4 0,9 1923
7:2:5 0,9 2192 20028 13605 6176 1572
7:2:6 1,1 2182
7:2:7 0,9 19793 13859 5852 1689
7:2:8 1,3 21865 10898 5034
7:2:9 1,1
7:2:10 2,7

Medelvärden 1,3 2099 1764 84 20925 13224 5960 1529



Bilaga 5
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Beläggning Prov Hålrum Pressdrag
(kPa)

Vidhäft-
ningstal

S-modul
(Mpa)

nr % Torr Våt % -9°C 0°C +10°C +25°C
90 ABT B85, 8:1:1 2,8 1753 21244 13383 6350 1465
Referens 8:1:2 2,6 1849 21006 14340 6587 1448
Temp. separerad 8:1:3 2,4 1896

8:1:4 2,8 2211
8:1:5 3,0 2193 21380 14350 6685 1604
8:1:6 2,7 2259
8:1:7 2,6 22746 14378 6347 1593
8:1:8 2,5 22609 13762 6064
8:1:9 3,1
8:1:10 2,8

Medelvärden 2,7 2221 1833 83 21797 14043 6407 1528
90 ABT B85, 8:2:1 2,8 1470 21028 12757 6773 1667
Referens 8:2:2 2,5 1491 19784 15841 7143 1644
Normal sektion 8:2:3 2,0 1476

8:2:4 2,7 2309
8:2:5 3,0 2226 18490 12682 6964 1613
8:2:6 2,5 2159
8:2:7 2,6 21250 13887 6615 1605
8:2:8 2,5 22151 15042 6980
8:2:9 2,3
8:2:10 2,4

Medelvärden 2,5 2231 1479 66 20541 14042 6895 1632

Prover med slutnummer 9 resp. 10 är borrade mellan spår på vägen. 
Övriga är borrade i högerkant på höger spår.


