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Förord
I samband med garantibesiktning av två objekt i Uppsala län med slitlager av 
typen ABS 16/ B 85 upptäcktes skador av typen stensläpp. VTI har erhållit 
borrkärnor från skadade och oskadade avsnitt från asfaltbeläggningarna som 
analyserats på laboratoriet i syfte att undersöka orsakerna till de uppkomna 
skadorna.

Utredningen har finansierats av Skanska Sverige AB där Göte Andersson varit 
kontaktman. Projektledare på VTI har varit Torbjörn Jacobson medan Fredrik 
Hornwall har medverkat vid utvärderingen av resultaten och sammanställningen 
av rapporten. Laboratorieanalyserna har utförts av Karl-Axel Thörnström, Robert 
Karlsson och Fredrik Hornwall.

Linköping i maj 2000,

Torbjörn Jacobson

VTI notat 39-2000





Innehåll

SAM M ANFATTNING ............................................................................................................. 5

INLEDNING OCH BA K G R U N D .........................................................................................7

ERFARENHETER A V  STENRIKA SLITLAGER.........................................................7

Beskrivning av  A B S ...........................................................................................................7
BESTÄNDIGHETSSKADOR - TÄNKBARA ORSAKER...........................................................8
SKADEUTREDNINGAR -  TIDIGARE ERFARENHETER........................................................ 9

SKADEOBJEKT....................................................................................................................... 11

BÄRBYLEDEN, UPPSALA...................................................................................................  11
C740, Tierp ............................................................................................................................11
A nalyser  på borrk ärno rna ........................................................................................11

RESULTAT FRÅN LABO RATO RIEANALYSERNA.............................................. 12

Okulär besiktning  a v  borrprov ................................................................................12
B indemedelshalt och k o rn k u r va ............................................................................14
Hålr um sh alt ......................................................................................................................16
Pressdraghållfasthet och vattenkänslighet ..................................................17
A nalyser  på  återvunnet bin dem edel .....................................................................18
Petrografisk bedömning  av  stenm aterialet .....................................................20

KVALITETSKONTROLL....................................................................................................21

BÄRB YLEDEN......................................................................................................................... 21
C740, Tierp............................................................................................................................21

KOMMENTARER OCH BEDÖ M NING ......................................................................... 22

LITTERATUR.......................................................................................................................... 23

Bilagor
1. Provförteckning från provtagningen.
2. Analysresultat från undersökning av bindemedelshalt och kornkurva.
3. Analysresultat från undersökning av borrkämomas egenskaper.
4. Det återvunna bindemedlets egenskaper.

VTI notat 39-2000





Sammanfattning
I ett relativt tidigt skede (2-3 år) har två slitlagerbeläggningar av ABS16/B85 i 
Uppland erhållit beständighetsrelaterade skador. I samband med 
garantibesiktningen konstaterades i varierande omfattning sten- och materialsläpp. 
För att försöka finna orsaken till skadorna och även bedöma beläggningens 
tillstånd och sammansättning har VTI undersökt borrkärnor som tagits i både 
skadade och oskadade sektioner. Borrproverna har analyserats med avseende på:

• Hålrumshalt
• Bindemedelshalt och kornkurva
• Pressdraghållfasthet vid 10°C
• Vattenkänslighet genom pressdragprovning
• Petrografisk bedömning av stenmaterial >8 mm och besiktning av borrkärnor
• Återvinning av bindemedel

Undersökta borrkärnor från beläggningen uppvisade överlag lågt bindemedels- 
innehåll som i kombination med relativt höga hålrumshalter på prov från skadade 
sektioner givit upphov till stensläpp. Provningen av vattenkänslighet gav också ett 
klart utslag för proven från skadade sektioner som erhöll mycket låga 
vidhäftningstal. Prov från oskadade ytor hade markant bättre vidhäftning beroende 
på betydligt lägre hålrumshalter och något mer bindemedel. I några fall var 
bindemedlet också mer åldrat (förhårdnat) än vad som kan förväntas av en tre år 
gammal asfaltbeläggning. Proven från skadade sektioner erhöll markant lägre 
pressdraghållfasthet än de från oskadade sektioner och detta gällde för både torra 
och vattenmättade prov.

Sammanfattningsvis bedöms slitlagret i skadade sektioner ha dålig beständighet 
mot vatten och reducerad hållfasthet. Proverna från hittills oskadade sektioner 
uppvisade markant lägre hålrumshalter och därmed bättre vattenbeständighet. Det 
relativa låga bitumeninnehållet gör dock att skador (stensläpp och utmattnings- 
sprickor) med tiden även kan utvecklas på dessa ytor.
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Inledning och bakgrund
På två objekt i Uppsala län har i ett relativt tidigt skede beläggningsskador 
uppkommit på slitlagret. I samband med garantibesiktningen konstaterades 
stensläpp i beläggningen som i båda fallen utgjordes av stenrik asfaltbetong 
ABS16/B85 (skelettasfalt). För att utröna orsaken till skadorna och bedöma 
beläggningens sammansättning och tillstånd har VTI fått i uppdrag att undersöka 
borrkärnor från de två skadade beläggningarna. Följande två vägar ingår:

• Bärbyleden, Uppsala (ABS 16/B 85 med porfyr 8-16 mm)
• C740, Tierp (ABS 16/B 85 med ortens stenmaterial)

Borrkärnorna togs av uppdragsgivaren (Skanska). VTI har inte besiktigat vägen 
eller valt ut provtagningssektioner.

Erfarenheter av stenrika slitlager 
Beskrivning av ABS
Skelettasfalt är i princip en tvåkomponentsbeläggning med ett grovt stenskelett 
fyllt med mastix. Det innebär att korngraderingen är diskontinuerlig med 
partikelsprång i findelen. För god funktion krävs att de grövre stenarna kommer i 
kontakt med varandra och att fyllnadsgraden av mastix (filler+bindemedel) blir 
hög. Den höga stenhalten medför att den här typen av beläggningar får bra 
slitstyrka och stabilitet, speciellt om det grövre stenmaterialet utgörs av slitstarkt 
material som dessutom har en lämplig kornform (kantiga former och skrovlig yta). 
Eftersom bindemedelshalten är mycket hög i förhållande till den öppna 
korngraderingen, krävs någon tillsats för att stabilisera massan när den är varm 
(förhindra bindemedelsavrinning) och normalt används fibrer för detta ändamål 
(ibland även polymermodifierade bindemedel). Det relativt höga 
bindemedelsinnehållet i massan medför att asfaltfilmen på stenmaterialet blir 
tjockare jämfört med asfaltbetong (ABT) och bland annat av den anledningen har 
skelettasfalt ansetts ha bra förutsättningar att motstå beständighetsskador. Även 
hålrumsstrukturen anses vara gynnsammare för skelettasfalt jämfört med 
asfaltbetong beroende på att porstrukturen ser annorlunda ut. Vad som skiljer sig 
åt är främst fördelningen av hålrum och skelettasfalt med högt filler/bitumen- 
förhållande har i allmänhet en större andel grova, isolerade hålrum än 
asfaltbetong, som vid samma hålrumshalt har mer sammanhängande, kapillära 
porer.

Om en skelettmassa har felaktig sammansättning eller om blandningstemperaturen 
är för hög är risken för bindemedels- och stenmaterialseparationer mycket stor, 
vilket de feta fläckar som då och då kan observeras på den här typen av 
beläggningar är ett bevis på. För ett bra resultat krävs således en lyckad 
proportionering samt en bra kvalitet på tillverkning, transport, utläggning och 
packning av massan.

På den svenska marknaden förekommer olika varianter av skelettasfalt (ABS, 
Stabinor, Viacotop) och skillnaderna i stenmaterialsammansättning, typ av filler 
och fibrer samt bindemedelshalt kan vara relativt stora. Även krav
specifikationerna i VÄG 94 har förhållandevis stor spännvidd, vilket innebär att
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ABS-beläggningar kan ha mycket varierande sammansättning, karaktär och 
egenskaper liksom för övrigt även andra beläggningstyper har.

Komponenter V iktförhållanden 
Vikt-%

V oly mförhållanden 
Vol-%

Grovt stenmaterial
4-16 mm ca 72 ca 62
Bruksdel
Finandel, 0,075-4,0 mm ca 12 ca 10
Filler ca 10 ca 9
Fibrer ca 0,3 ca 1
Bindemedel ca 6 ca 14
Hålrum - ca 3-4

Beständighetsskador - tänkbara orsaker
Beständighetsskador på stenrika asfaltlager typ ABS-beläggningar kan medföra 
allvarliga konsekvenser för trafikanterna eftersom andelen grov sten är stor och 
ofta mycket hård (porfyr, kvartsit). Börjar materialet falla sönder och stenen 
lossna blir risken för stenskott från en ABS-beläggning markant större jämfört 
med tät asfaltbetong. Om beständigheten inte är fullgod hos ett asfaltlager 
försämras i princip de flesta egenskaperna hos materialet och beläggningen 
riskerar att få en förkortad livslängd.

Beständighetsskador (sten- och materialsläpp, tidiga sprickor, anfrätt beläggning) 
hos en ABS-beläggning kan bero på brister hos själva materialet/massan eller 
dåligt utförande men även på svagheter i underliggande lager. I svårare skadefall 
föreligger sannolikt en samverkan av dessa orsaker. Skador som kan relateras till 
bristande beständighet hos stenrika slitlager kan bero på följande orsaker eller 
snarare en kombination av dessa:

• låg bindemedelshalt
• högt hålrum
• fel stenmaterialsammansättning
• dåliga vidhäftningsegenskaper mellan stenmaterial och bitumen
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Tabell 1 Ingående parametrar och dess förhållande i ABS 16.



• olämplig komform (rundat material)
• åldrat bitumen
• separerad eller inhomogen massa
• inverkan av vattenkänsligt underlag
• dålig dränering och tvärfall
• fuktigt läge på vägen

Dåliga beständighetsegenskaper hos beläggningen kan också försämra andra 
egenskaper, såsom utmattningshållfasthet, stabilitet och bärförmåga.

Hållbarheten hos ett slitlager, och speciellt dess förmåga att bibehålla en god 
beständighet, är starkt beroende av massans homogenitet, framför allt i fråga om 
hålrumsfördelning och bindemedelsinnehåll. Hålrumsrika eller bindemedelsfattiga 
partier brukar vara de ytor som först erhåller skador, t ex lastbyteszoner där ofta 
asfaltmassan blir separerad vid utläggningen. Separationer hos skelettasfalt kan 
vara av följande typer.

• stenmaterialseparationer (det grova stenmaterialet)
• bruksseparationer (mastix)
• bindemedelsseparationer
• temperaturseparationer
• hålrumsseparationer

Skadeutredningar -  tidigare erfarenheter
På senare år har skador på skelettasfalt typ ABS uppmärksammats och VTI har 
tidigare undersökt ett antal beläggningar av ABS 16 som erhållit skador i ett tidigt 
skede (VTI notat 40-1996 och 5-1998). Skadorna har varit av typen materialsläpp 
(både sten- och brukslossning) och i några fall sprickbildning, vilket visar att 
beläggningarna erhållit dålig beständighet och utmattningshållfasthet.

När ABS-beläggningarna introducerades på 80-talet ansågs de ha bra slitstyrka, 
stabilitet och beständighet beroende på hög halt av grovt stenmaterial, mycket 
bindemedel, isolerade porer och tjocka bitumenhinnor. En förutsättning var dock 
att massan var proportionerad på bästa sätt och att utförandet var bra. Det 
ensartade stenmaterialskelettet skulle ha en bra mättnadsgrad av asfaltbruk 
(mastix = bindemedel + filler + 0,074-2 mm) för att beläggningen skulle bli tät 
och beständig. Det ursprungliga konceptet kom från Tyskland och innebär bland 
annat en bitumenhalt över 7,0 % och modifierat bindemedel. Inblandning av fibrer 
var nödvändig för den höga bindemedelshaltens skull. Rädsla för plastiska 
deformationer och ändrade krav på hålrumshalt och framför allt införandet av 
krav på bitumenfyllt hålrum medförde minskade bindemedelshalter under 1990- 
talet. En orsak till utvecklingen kan vara de generösa och vida gränserna för 
bindemedelshalten i VÄG 94 som får ligga mellan 5,7-7,2 % för ABS16/B85.

VTIs skadeutredningar av ABS-beläggningar har visat en stark koppling mellan 
bindemedelshalt, hålrum, bindemedelsåldring och uppkomsten av tidiga skador 
typ materialsläpp och sprickor. Kombinationen av lågt bindemedelsinnehåll, 
relativt hög hålrumshalt och alltför mycket åldring av bindemedlet har visat 
mycket kritisk ur sprick- beständighetssynpunkt. Orsaken till att beläggningen
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erhållit en olämplig sammansättning har dels varit proportioneringen -  en relativt 
mager massa har eftersträvats -  men också på separationer i beläggningen. 
Framför i lastbyteszoner har skadorna haft sin största utbredning. Skadade ytor 
har i jämförelse med oskadade ytor från samma objekt uppvisat signifikant 
skillnad med avseende på:

• markant lägre bindemedelshalt
• högre hålrumshalt
• mer åldrat bindemedel
• lägre fillerhalt

Permeabilitetstester på laboratoriet visade att när hålrumshalterna närmade sig 5 
vol-% börjar materialet bli vattengenomsläppligt och på så sätt kan fukt tränga in i 
och bli stående i beläggningen och risken ökar därmed för stripping och andra 
typer av beständighetsskador.
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Skadeobjekf
Bärbyleden, Uppsala

Beläggningen som var av typ ABS16/B 85 utfördes sommaren 1996. 
Stenmaterialet >8 mm bestod av porfyr med kulkvarnsvärdet mindre än 6. 
Trafikmängden på objektet är ca 8000-12000 fordon/dygn. Borrproverna togs vid 
tre sektioner (fyra lokaler). Tabell 2 beskriver skadorna på beläggningen vid 
provtagningssektionerna. På varje sektion borrades 12 prov med diametern 100 
mm och 4 prov med diametern 150 mm.

Tabell 2 Beskrivning av skador och provtagningssektioner på Bärbyleden.

Sektion Skador Övrigt
1 Kraftiga stensläpp Kl norrut i höger spår, 122 m före Fyrisån
2 Mindre stensläpp Kl norrut i höger spår, 120 m före Fyrisån
3A (4) Inga stensläpp Kl söderut i höger spår, 154 m efter Fyrisån
3B (3) Kraftiga stensläpp Kl söderut mellan spåren, 154 m efter Fyrisån
Sektionsnummer inom parenteserna avser Skanskas märkning av proverna vid 
dessa sektioner.

Sektionerna 1 och 2 ligger nära varandra och vid båda lokalerna har prov tagits i 
höger hjulspår. Vid sektionerna 3A har prov tagits i hjulspår och vid sektion 3B 
mellan hjulspåren. Provförteckningen från provtagningen framgår i bilaga 1.

C740, Tierp
Beläggningen som var av typ ABS 16/B 85 utfördes sommaren 1996. 
Stenmaterialet större än 8 mm bestod av ortens material med kulkvarnsvärde 
mindre än 14. Trafikmängden på objektet var ca 1000-3000 fordon/dygn. 
Borrprov för laboratorieanalys togs vid två sektioner. I tabell 3 beskrivs skadorna 
vid provtagningssektionerna. På varje sektion borrades 12 prov med diametern 
100 mm och 4 prov med diametern 150 mm.

Tabell 3 Beskrivning av skador och provtagningssektioner på C740, Tierp.

Sektion Skador Övrigt
5 Kraftiga stensläpp Höger sida vid Skyttevägen i riktning mot 

Skärplinge
6 Inga stensläpp Höger sida vid Rådjurs vägen

Provförteckningen från provtagningen framgår i bilaga 1.

Analyser på borrkärnorna
Borrproverna analyserades med avseende på:

• Okulär besiktning av provernas status
• Hålrumshalt
• Bindemedelshalt och kornkurva enligt FAS metod 221 och 404
• Pressdraghållfasthet vid 10°C enligt FAS metod 446
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• Vattenkänslighet genom pressdragprovning enligt FAS metod 446
• Petrografisk bedömning av stenmaterial >8 mm
• Återvinning av bindemedel enligt FAS metod 436 

-Penetration vid 25°C (FAS metod 337)
-Mjukpunkt, KoR (FAS metod 338)

Resultat från laboratorieanalyserna
Oku lär besiktning av borrprov

Provsektion 1
Stensläpp förekom på proverna i något större utsträckning än på sektion 2 och 3B. 
Stenmaterialet verkade ha dålig vidhäftning eftersom stenar (som också saknade 
bindemedel på ytan) lätt lossnade vid sågningen av proverna. Proverna av 
underlaget (bärlagret) var mycket mjuka i fuktigt tillstånd och kunde smulas 
sönder för hand. Slitlagertjockleken var ca 35 mm.

Provsektion 2
Stensläpp förekom även på dessa prov men i mindre utsträckning an sektion 1. 
Även här lossnade stenmaterialet lätt vid sågningen av proven. Underlagret 
(bärlagret) var hårt och fast även i fuktigt tillstånd. Slitlagret var ca 30-35 mm.

Bild 3-4 Prover från sektion 2, Bärbyleden.
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Bild 1-2 Prover från sektion 1, Bärby leden.



Provsektion 3A
Stensläpp i ungefär samma utsträckning som på sektion 1. Stenar lossnade vid 
sågningen och proverna av undre lagret (bärlagret) var lika mjukt som vid sektion 
1. Slitlagertjockleken var ca 35-40 mm.

Provsektion 3B
Proverna såg mycket täta och fina ut. Inget stensläpp kunde konstateras på 
borrproverna. Inget stenmaterial lossnade vid sågningen. Bärlagret var hårt även i 
fuktigt tillstånd. Slitlagertjockleken var ca 40-45 mm.

Provsektion 5
Mycket kraftiga stensläpp förekom på vissa av proverna. På ett prov var nästan 
hela slitlagret borta. Borrproverna var i ganska dåligt skick och slitlagret var ca 30 
mm.

Bild 9-10 Prover från sektion 5, Tierp.
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Bild 7-8 Prover från sektion 3 B (3enligt Skanskas märkning), Bärbyleden.



Provsektion 6
Mycket täta och fina prover utan tecken på stensläpp eller andra skador. Slitlagret 
var ca 40-44 mm.

Bild 11-12 Prover från sektion 6, Tierp.

Bindemedelshalt och kornkurva
Bindemedelshalter och kornkurvor analyserades på borrproven med diametern 
150 mm. Avvikelser från metoden med avseende på erforderlig provmängd vid 
analyserna förekom vid sektion 5 (Tierp) där proverna var mycket tunna. 
Avvikelserna anses dock inte ha påverkat resultaten nämnvärt. Resultaten från 
analyserna redovisas i figurerna 2-4.

Figur 2 Kornkurvorna (medelkurva av på
Bärbyleden.
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Figur 3 Kornkurvorna (medelkurva av dubbelprov) på slitlagerprov från Tierp.

Kommentarer
Bärbyleden
Kornkurvorna låg inom kraven i VÄG 94 (avseende proportionering) för en 
ABS 16 utom för finmaterialhalten (<0,075mm) där samtliga sektioner erhöll 
värden under gränsvärdet på 8 %. Finmaterialhalterna låg mellan 7,0-7,4 % med 
det högsta värdet för sektion 3B (inga stensläpp). Det lägsta värdet erhöll sektion 
1 men spridningen mellan sektionerna var mycket liten. Den låga
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fillerinblandningen tyder på en vilja av att hålla ned hålrumshalten (och 
bindemedelshalten) i beläggningen.

Bindemedelshalterna låg mellan 5,0-5,7 % med det lägsta värdet för sektion 1 
(kraftiga stensläpp) och det högsta värdet för sektion 2 (minde stensläpp). 
Värdena är överlag låga för skelettasfalt. Enligt VÄG 94 skall bindemedelshalten 
ligga mellan 5,7-7,2 % för ABS 16/B 85.

Tierp
Kornkurvorna låg nära gränskurvans övre gräns för fraktionerna över 4 mm. 
Finmaterialhalten var 10,7 % för den skadade sektionen (5) och 8,9 % vid sektion 
6 (oskadad).

Bindemedelshalterna låg på 5,4 % vid sektion 5 och 5,5 % vid sektion 6, vilket 
visar att massan varit mycket mager.

Hålrumshalt
Hålrumshalterna bestämdes för samtliga provtagningssektioner och värdet som 
redovisas i diagrammet avser medelvärdet av 10 prov med diametern 100 mm. 
Kompaktdensiteten bestämdes genom 2 analyser per sektion. Resultaten från 
beräkningen av hålrumshalten redovisas i figur 5.

Kommentarer
Bärbyleden
Hålrumshalterna vid de sämre sektionerna 1 och 3A låg på 5,6 respektive 6,3 vol- 
%, vilket är att betrakta som högt för en ABS-beläggning som legat på vägen i 
flera år. De sektioner som uppvisade mindre eller inga skador (sektion 2 och 3B) 
erhöll hålrumshalter på 3,2 respektive 2,4 vol-% (mer normala värden). Höga 
hålrumshalter i kombination med låga bindemedelshalter har visat sig mycket
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kritiskt ur beständighetssynpunkt. Den stora skillnaden i hålrumshalt mellan 
sektionerna tyder på att massorna separerat eller blivit dåligt packade vid 
utläggningen. Kornkurvan och bindemedelshalten skiljer sig dock inte 
anmärkningsvärt mellan proven, vilket tyder på svalare massor 
(temperaturseparationer i massan) i de sämre sektionerna.

Tierp
Skillnaderna i hålrumshalterna mellan skadad och oskadad beläggning är stora. 
Proverna från skadad beläggning uppvisade en hålrumshalt på 4,5 vol-% medan 
proverna från oskadad beläggning erhöll en hålrumshalt 0,8 vol-%. Enligt 
besiktningen var också de oskadade proverna mycket täta medan proverna från 
skadat parti var mer öppna i ytan. Enligt skadeutredningen av ett antal 
beläggningar av ÅBS 16 (VTI notat 5-1998) erhöll skadade partier hålrumshalter 
mellan ca 4,5-6,0 vol-% medan de oskadade uppvisade hålrumshalter under 2,0 
vol-% (ibland under 1 vol-%, dock utan att deformationer hade uppstått).

Pressdraghållfasthet och vattenkänslighet
Analyser med avseende på pressdraghållfasthet vid 10°C utfördes på samtliga 
sektioner. Provserierna bestod av 5 prov med diametern 100 mm från respektive 
sektion. Analyserna med avseende på vattenkänsligheten (vidhäftningstal) genom 
pressdraghållfasthetsprovning genomfördes på 5 våtlagrade prov per sektion (som 
sedan jämfördes de 5 torrlagrade proven). Resultaten av analyserna redovisas i 
figurerna 6 och 7.

Figur 6 Pressdraghållfastheten vid 10° C för torrlagrade resp. våtlagrade prov.

VTI notat 39-2000 17



Kommentarer
Bärbyleden
Pressdraghållfastheten för torra prov låg mellan 1280-1570 kPa för sektionerna 1, 
2 och 3A (de med skador). Sektion 3B som inte hade några skador erhöll ett 
betydligt högre värde på 2250 kPa. Våtlagrade prov erhöll lägre 
pressdraghållfastheter mellan 500-1700 kPa.

Vattenkänsligheten var som väntat låg för de sektioner som uppvisat skador och 
vidhäftningstalen låg mellan 35-49 % för sektionerna 1, 2 och 3 A. Den oskadade 
sektionen (3B) uppvisade ett tillfredsställande värde på vidhäftningstalet (76 %).

Tierp
Pressdraghållfastheten för den skadade sektionen var hälften så högt som för den 
oskadade. Torrlagrade prov från sektion 5 uppvisade 1230 kPa medan sektion 6 
erhöll 2460 kPa. Skillnaderna i vattenkänslighet var också mycket stor mellan de 
två sektionerna. Det skadade partiet uppvisade mycket lågt värde på 
pressdraghållfastheten för våtlagrade prover (200 kPa), vilket ledde till ett lågt 
vidhäftningstal på 16 %. Proverna från den oskadade sektionen uppvisade ett 
vidhäftningstal på 97 %. Vattenabsorptionen var också betydligt högre för proven 
från den skadade sektionen (3,3 % jämfört med 0,3 %).

Analyser på återvunnet bindemedel
Återvinning av bindemedlet skedde enligt Fas metod 419-98 på borrprov med 
diametern 100 mm. Resultaten av analyserna redovisas i figurerna 8 och 9. 
Enskilda resultat redovisas i bilaga 4.
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Figur 7 Vidhäftningstal (vattenkänslighet) på borrkämor.



Figur 8 Penetrationen vid 25°C på återvunnet bindemedel

Kommentarer
Bärbyleden
Sektion 1 uppvisade förhållandevis (dock ej extremt) förhårdnat bindemedel med 
avseende på penetration och mjukpunkt. Sektionerna 2 och 3B erhöll värden som 
är vanliga för några år gamla ABS-beläggningar medan sektion 3A erhöll ett 
oväntat resultat med relativt liten bindemedelsförhårdning trots ett högt hålrum. 
Eventuellt kan massan ha haft en lägre temperatur eller varit uppvärmd en kortare 
tid. Morsvarande resultat har erhållits i andra utredningar (ABS med samma ålder)
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Figur 9 Mjukpunkt fö r  återvunnet bindemedel.



men då har massan haft ett högt bindemedelsinnehåll och samtidigt har 
beläggningen varit mycket tät (<1 vol-% i hålrumshalt).

Tierp
Bindemedelsanalyserna visade att bindemedlet från sektion 5 erhöll en penetration 
på 46 och en mjukpunkt på 54,0°C. Motsvarande värden för den oskadade 
sektionen var penetrationen 63 och mjukpunkten 50,5°C. Av resultaten framgår 
att bindemedlet från den skadade sektionen erhållit något mer åldring än den från 
oskadad beläggning.

Petrografisk bedömning av stenmaterialet

Bärbyleden
Samtliga undersökta prov (från borrkärnor) bestod av krossat naturgrus som helt 
domineras av porfyrbergarter. Porfyren var huvudsakligen röd med lite strökorn 
men varianter med till exempel mörk porfyrit förekom.

Andra bergarter förekom i underordnad mängd (totalt <25 % ). Mestadels 
förekom granit, basiska bergarter (bl. a diabas), men också finkornig fast 
sandsten, kvarts mm. Naturgruset innehöll knappast bergartsbeståndsdelar som 
kan benämnas svaga. Kulkvarnsvärdet bedömdes ligga nära eller under 6. Någon 
skillnad mellan de olika proven kunde inte konstateras.

Tierp
Proverna av extraherat stenmaterial bestod av medelkornig granit med små 
variationer i sammansättningen. Mörka mineral bestod av hornblände och biotit. 
Kulkvarnsvärdet hos materialet bedömdes vara medelmåttigt.

Stenmaterialen bedöms inte vara olämpliga som ballast till slitlagerbeläggning. 
För en noggranna bedömning måste bergtäkten och även finare fraktioner 
(finmaterialkvaliteten) undersökas
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Kvalitetskontroll
Bärbyleden
Enligt uppgifter från Skanska låg bindemedelshalten enligt arbetsreceptet på 5,6 
%. Andelen material större än 4 mm var 70 % medan fillerhalten låg på 8 %. 
Bitumenfyllt hålrum var 83,3 % och Marshallhålrummet låg på 2,6 %. Noterbart 
är den låga bindemedelshalten i arbetsreceptet. Enligt kvalitetskontrollen hamnade 
bindemedelshalten mellan 5,3-5,9 med ett medelvärde av 5,7 %. Hålrumshalterna 
för borrkärnor låg mellan 1,9-5,0 vol-% (medelvärde: 3,4 vol-%).

C740, Tierp
Enligt arbetsreceptet var bindemedelshalten 5,9 % .Fillerhalten låg på 9 % medan 
andelen material större än 4 mm var 75 %. Bitumenfyllt hålrum var 84,8 % och 
Marshallhålrummet låg på 2,5 %. Enligt kvalitetskontrollen hamnade
bindemedelshalten mellan 5,8-6,0 % (medelvärde 5,9 %). Hålrumshalterna för 
borrkärnor låg mellan 1,2-2,4 vol-% (medelvärde: 1,8 vol-%, endast 2 prov).
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Kommentarer och bedömning
Undersökta borrkärnor av ABS-beläggning uppvisar överlag lågt bindemedels- 
innehåll som i kombination med relativt höga hålrumshalter på prov från skadade 
sektioner givit upphov till stensläpp. Provningen av vattenkänslighet gav också ett 
klart utslag för proven från skadade sektioner som erhöll mycket låga 
vidhäftningstal. I några fall var bindemedlet också mer åldrat (förhårdnat) än vad 
som är vanligt för en tre år gammal skelettasfalt. Prov från oskadade ytor hade 
markant bättre vidhäftning beroende på betydligt lägre hålrumshalter och något 
mer bindemedel.

Prov från skadade sektioner erhöll markant lägre pressdraghållfasthet än de från 
oskadade sektioner och detta gällde för både torra och vattenmättade prov. Det 
tyder på att beläggningen (hållfastheten) blivit påverkad och försvagad av 
skadorna. Sannolikt har stripping av bindemedel förekommit. En mager 
beläggning blir också mer sprickkänslig än en med fetare sammansättning. Om 
andelen tunga fordon är hög eller om bärigheten i underliggande lager är sämre 
kan utmattningssprickor komma relativt snart. Av stor betydelse i detta 
sammanhang är också bärlagrets (AG:n) beskaffenhet.

Som det framgår av arbetsrecepten så var bindemedelshalten redan från början 
(5,9 %) låg i ABS-massorna. Det innebär att separerade ytor får ännu lägre 
bindemedelsinnehåll (5,0-5,5 %), vilket för beläggningen blir kritiskt ur 
beständighetssynpunkt eftersom bitumenhinnorna (limmet) i bruket blir alltför 
tunna. Om dessutom hålrumshalten ligger högt (>4 vol-%) kan sammanhängande 
porer (kanaler) bildas och vatten kan tränga in och bli stående i beläggningen eller 
tränga ned och skada underliggande lager. Genom trafikarbetet kan vatten pumpas 
igenom kanalerna och stripping (bindemedelsförluster) kan med tiden ske. Vid 
högre hålrum blir också oxideringen större än för täta beläggningar, något som 
även med tiden blir ogynnsamt för utmattningsegenskaperna. Bidragande orsaker 
till beständighetsrelaterade skador kan också vara ett stenmaterial med dåliga 
vidhäftningsegenskaper, lågt fillerinnehåll (ger fler porer), dålig packning, mycket 
saltning, svåra vintrar och om vägen ligger i fuktigt läge (lågpunkt, skugga).

Den här typen av skador brukar med tiden accelerera (t ex vid en svår vinter) och 
slitlagret bör därför åtgärdas relativt snart, speciellt i lastbyteszoner eller andra 
separerade ytor. Olika metoder har testats, alltifrån försegling, slurry, remixing, 
ytbehandling till tunnskikt eller ny massabeläggning beroende på trafikmängd, typ 
av väg och graden av skador. Försegling eller liknande åtgärder har en relativt 
kort livslängd på högtrafikerade vägar och i flera fall har blödningar uppträtt 
följande sommar med friktionsproblem som följd. Tunnskiktsbeläggning kan vara 
en lämplig åtgärd eftersom vägytan tätas till av emulsionen innan en tunt lager 
massa läggs.

Sammanfattningsvis bedöms slitlagret på skadade sektioner ha dålig beständighet 
mot vatten och reducerad hållfasthet. Proverna från hittills oskadade sektioner 
uppvisade markant lägre hålrumshalt och därmed bättre vattenbeständighet. Det 
relativa låga bitumeninnehållet gör dock att skador (stensläpp och 
utmattningssprickor) kan utvecklas med tiden även på dessa ytor.
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Bilaga 1

5KAN5KA
Provkroppar för skadeutredningar

Provkroppar har uttagits från två objekt -  Bärbyleden,Uppsala och C 740 Tierp. 
Beläggningstypen är ABS 16/B 85 (porfyr > 8 mm) resp. ABS 16/B 85 kkv <14. 
Från varje provtagningsplats har 12 st 0  100 mm och 4 st 0  150 mm tagits. 
Provkroppama har märkts enligt nedan:
Bärbyleden 1 1 kraftiga stensläpp Kl hö. spår, 122 m före Fyrisån*

2 2 mindre ” ” 120
3B3 inga stensläpp Kl mellan spår 154 m efter Fyrisån

3/4 4 kraftiga stensläpp Kl hö. spår
Tierp f  5 kraftiga stensläpp hö. sida vid Skyttevägen ♦

€ 6 inga stensläpp ” ” Rådjursvägen

. ^  VTAr* nktnmg norrut J
♦ riktning mot Skärplinge





Provmärkning : Bärbyleden, Sektion 1

VTI-nr : - Provtagningsdatum : 00-01-24

FAS Metod: 404-99 och 221-99

Bindemedelshalt (%), medelvärde 5,0

Vattenhalt (%), medelvärde 0,3

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

A 6,8 9,3 12,8 16,6 20,4 24,3 26,1 28,6 34,1 53,1 95,4 100,0

B 7,2 9,9 13,9 17,7 21,7 25,7 27,9 29,8 36,4 56,8 94,8 100,0

C

D

Medelvärde 7,0 9,6 13,3 17,2 21,1 25,0 27,0 29,2 35,3 54,9 95,1 100,0

Väg-94 gränskurvor ABS 16

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

Max, % 13 16 20 24 27 29 32 35 50 70 99 100

Min, % 8 9 10 12 14 16 20 23 27 34 85 98 100

Bilaga 2
1(6)



Bilaga 2
2(6)

Provmärkning : Bärbyleden, Sektion 2 

VTI-nr: -

FAS Metod: 404-99 och 221 -99

Provtagningsdatum: 00-01-24

Bindemedelshalt (%), medelvärde 5,7

Vattenhalt (%), medelvärde 0,3

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11.2 16 22,4 31,5 45 63

A 7,4 9,9 13,7 17,6 22,0 27,3 29,9 31,2 38,4 57,8 94,6 100,0

B 7,0 9,5 13,4 17,2 21,4 26,2 28,6 30,2 37,8 57,8 94,9 100,0

C

D

Medelvärde 7,2 9,7 13,6 17,4 21,7 26,8 29,2 30,7 38,1 57,8 94,8 100,0

Väg-94 gränskurvor ABS16

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

Max, % 13 16 20 24 27 29 32 35 50 70 99 100

Min, % 8 9 10 12 14 16 20 23 27 34 85 98 100



Bilaga 2
3(6)

Provmärkning : Bärbyleden, Sektion 3 (3 B) 

VTI-nr: -

FAS Metod: 404-99 och 221 -99

Provtagningsdatum: 00-01-24

Bindemedelshalt (%), medelvärde 5,5

Vattenhalt (%), medelvärde 0,2

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

A 7,4 10,1 13,8 17,4 21,4 26,4 29,4 33,2 38,6 55,8 94,9 100,0

B 7,4 10,1 14,1 17,8 21,9 27,1 30,4 34,0 40,3 56,4 97,2 100,0

C

D

Medelvärde 7,4 10,1 13,9 17,6 21,7 26,8 29,9 33,6 39,5 56,1 96,1 100,0

Väg-94 gränskurvor ABS16

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

Max, % 13 16 20 24 27 29 32 35 50 70 99 100

Min, % 8 9 10 12 14 16 20 23 27 34 85 98 100



Provmärkning : Bärbyleden, Sektion 4 (3A)

VTI-nr : - Provtagningsdatum : 00-01-24

FAS Metod: 404-99 och 221 -99

Bilaga 2
4(6)

Bindemedelshalt (%), medelvärde 5,4

Vattenhalt (%), medelvärde 0,2

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

A 7,4 10,3 14,1 17,9 22,0 27,0 29,8 33,5 39,4 59,2 99,1 100,0

B 7,0 9,7 13,7 17,4 21,5 26,5 29,8 33,2 39,9 54,2 97,7 100,0

C

D

Medelvärde 7,2 9,9 13,9 17,7 21,8 26,7 29,8 33,3 39,6 56,6 98,4 100,0

Väg-94 gränskurvor ABS 16

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

Max, % 13 16 20 24 27 29 32 35 50 70 99 100

Min, % 8 9 10 12 14 16 20 23 27 34 85 98 100



Bilaga 2
5(6)

Provmärkning : Tierp, Sektion 5 

VTI-nr: -

FAS Metod: 404-99 och 221 -99

Provtagningsdatum: 00-01-26

Bindemedelshalt (%), medelvärde 5,4

Vattenhalt (%), medelvärde 0,2

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

A 11,0 14,1 17,5 20,6 23,6 27,5 32,9 36,0 44,8 65,8 97,2 100,0

B 10,5 13,4 17,2 20,3 23,2 26,8 32,4 35,2 44,2 68,9 98,7 100,0

C

D

Medelvärde 10,7 13,7 17,3 20,4 23,4 27,1 32,7 35,6 44,5 67,4 98,0 100,0

Väg-94 gränskurvor ABS 16

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

Max, % 13 16 20 24 27 29 32 35 50 70 99 100

Min, % 8 9 10 12 14 16 20 23 27 34 85 98 100



Provmärkning : Tierp, Sektion 6

VTI-nr : - Provtagningsdatum: 00-01-26

FAS Metod: 404-99 och 221 -99

Bilaga 2
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Bindemedelshalt (%), medelvärde 5,5

Vattenhalt (%), medelvärde 0,1

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

A 9,2 12,4 16,2 19,2 22,2 25,9 30,8 36,5 46,5 74,9 98,9 100,0

B 8,6 11,6 15,8 18,8 21,7 25,1 29,9 34,4 45,9 72,5 97,5 100,0

C

D

Medelvärde 8,9 12,0 16,0 19,0 21,9 25,5 30,3 35,5 46,2 73,7 98,2 100,0

Väg-94 gränskurvor ABS 16

Sikt 0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63

Max, % 13 16 20 24 27 29 32 35 50 70 99 100

Min, % 8 9 10 12 14 16 20 23 27 34 85 98 100



Bilaga 3
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Skadeutredning av ABS 16
Borrkärnor från C740, Tierp och Bärbyleden, Uppsala (2000-01) 

Slitlager av ABS

Sekt.
1

Skrymd.
g/cm3

Svällning (vol-%) efter 
V-mättning Konditionering

VATTEN (%) 
absorption mättn.grad

Hålrum
%

Draghållf.
(kPa)

1 2,338 1,0 2,9 100 5,6 725
2 2,318 0,5 2,8 100 6,4 697
3 2,358 0,9 2,3 100 4,8 755
4 2,333 1,2 2,8 100 5,8 719
5 2,350 1,7 3,0 100 5,1 576

Mv 2,340 1,1 2,8 100 5,6 694

6 2,346 5,3 1218
7 2,336 5,7 1418
8 2,339 5,6 1552

11 2,336 5,7 1475
12 2,348 5,2 1464
Mv 2,341 5,5 1426

Vidhäftningstal 49

Sekt.
2

Skrymd.
g/cm3

Svällning (vol-%) efter 
V-mättning Konditionering

VATTEN (%) 
absorption mättn.grad

Hålrum
%

Draghållf.
(kPa)

1 2,366 1,4 2,3 100 4,2 526
2 2,411 0,8 1,2 100 2,3 603
3 2,389 1,4 1,8 100 3,2 489
4 2,402 1,6 1,5 100 2,7 731
5 2,391 2,1 2,1 100 3,1 437

Mv 2,392 1,5 1,8 100 3,1 557

7 2,383 3,5 1592
8 2,392 3,1 1372
9 2,371 4 1626

10 2,393 3,1 1612
11 2,411 2,3 1658
Mv 2,390 3,2 1572

Vidhäftningstal 35

Sekt. 
3 (3B)

Skrymd.
g/cm3

Svällning (vol-%) efter 
V-mättning Konditionering

VATTEN (%) 
absorption mättn.grad

Hålrum
%

Draghållf.
(kPa)

1 2,396 0,1 1,2 100 2,7 1659
2 2,410 0,3 1 100 2,1 1704
3 2,399 0,5 1,2 100 2,6 1562
4 2,390 -0,1 1,1 100 2,9 1874
5 2,412 0,1 0,9 100 2,0 1720

Mv 2,401 0,2 1,1 100 2,5 1704

6 2,401 2,5 2091
7 2,400 2,5 2168
8 2,409 2,1 2268
9 2,413 2,0 2329

10 2,398 2,6 2385
Mv 2,404 2,3 2248

Vidhäftningstal 76
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Sekt. 
4 (3A)

Skrymd.
g/cm3

Svällning (vol-%) efter 
V-mättning Konditionering

VATTEN (%) 
absorption mättn.grad

Hålrum
%

Draghållf.
(kPa)

1 2,328 4,4 3,0 108 6,4 196
2 2,341 1.5 3,0 118 5,9 508
3 2,316 0,9 3,2 107 6,9 513
4 2,306 -0,5 2,5 78 7,3 495
5 2,358 0,7 2,4 107 5,2 763

Mv 2,330 1,4 2,8 104 6,4 495

6 2,305 7,4 669
7 2,357 5,3 1314
8 2,332 6,3 1708
11 2,347 5,7 1162
12 2,333 6,3 1542
Mv 2,335 6,2 1279

Vidhäftningstal 39

Sekt.
5

Skrymd.
g/cm3

Svällning (vol-%) efter 
V-mättning Konditionering

VATTEN (%) 
absorption mättn.grad

Hålrum
%

Draghållf.
(kPa)

1 2,325 4,6 3,9 100 4,8 164
2 2,3 0,8 2,4 100 7,2 111
3 2,364 4,6 3,4 100 3,2 173
4 2,4 3,9 3,2 100 3,6 284
5 2,3 3,5 3,5 100 4,6 282

Mv 2,327 3,5 3,3 100 4,7 203

6 2,359 3,3 1359
8 2,324 4,8 1241
9 2,327 4,7 1143
10 2,385 2,3 1382
11 2,289 6,2 1025
Mv 2,337 4,2 1230

Vidhäftningstal 16

Sekt.
6

Skrymd.
g/cm3

Svällning (vol-%) efter 
V-mättning Konditionering

VATTEN (%) 
absorption mättn.grad

Hålrum
%

Draghållf.
(kPa)

1 2,414 0,0 0,3 85 0,8 2555
2 2,418 0,1 0,2 83 0,6 2314
3 2,416 0,0 0,3 92 0,7 2375
4 2,411 0,1 0,3 65 0,9 2226
5 2,412 0,1 0,4 95 0,9 2412

Mv 2,414 0,1 0,3 84 0,8 2377

6 2,409 1,0 2380
7 2,415 0,8 2418
8 2,412 0,9 2519
9 2,418 0,7 2538
10 2,414 0,8 2454
Mv 2,414 0,8 2462

Vidhäftningstal 97



Bilaga 4

Analyser på återvunnet bindemedel

FAS metod 337 FAS metod 338
Penetration vid 25°C Mjukpunkt, KoR

0,1 mm °C
Sektion 1 (kraftiga stensläpp) 32 58,5

33: 31:31 58,3: 58,6
Sektion 2 (mindre stensläpp) 53 52,0

52: 54: 53 51,9: 51,9
Sektion 3 [3B] ( inga stensläpp) 46 54,0

47:46: 46 54,1: 54,3
Sektion 4 [3A] (kraftiga stensläpp) 77 48,0

77: 77: 77 47,7: 48,0

Sektion 5 (kraftiga stensläpp) 46 54,0
47: 46:46 54,0: 54,4

Sektion 6 (inga stensläpp) 63 50,5
64: 63: 62 50,6: 50,7

Grå fält avser delvärden i analysen!


