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Förord 
I syfte att minimera olägenheterna vid utförandet av ytbehandling och samtidigt 
förbättra hållbarheten på längre sikt har modifierade bitumenemulsioner testats 
vid ett försök i Hälsingland 2001.  

Undersökningarna har finansierats av Vägverket, Borlänge. Kontaktman har 
varit Hamid Zarghampour. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projekt-
ledare. Arbetsledare för utförandet av provvägen var Niklas Johansson, Skanska. 
Försöken har bedrivits inom en arbetsgrupp för ytbehandlingar med representanter 
från entreprenörer, bindemedelstillverkare, beställare och VTI. Följande personer 
ingår i gruppen: 

 
• Kurt Edlund, Vägverket, Region Mitt 
• Christer Yrmark, Skanska  
• Mats Wiklund, Nynäs AB 
• Svante Johansson, Travecon HB 
• Bengt Krigsman, Vägverket (HK) 
• Bengt Magnusson, Vägverket (HK) 
• Bo Simonsson, Vägverket Produktion 
• Torbjörn Jacobson, VTI 

 
 
Linköping i april 2002 
 
Torbjörn Jacobson 
Projektledare 
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Ytbehandling med modifierad emulsion 
Provvägsförsök på väg 84, Hälsingland 
 
av Torbjörn Jacobson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Bakgrund 
Ytbehandlingar har en lång tradition i Sverige som underhållsåtgärd på låg- och 
medeltrafikerade vägar. Beläggningstypen är mycket kostnadseffektiv och har 
därför använts i stor omfattning över hela landet. Ytbehandling ger vägytan en bra 
friktion och textur, vilket är viktigt för trafiksäkerheten. Tekniken är också 
miljöanpassad, bland annat behöver inte stenmaterialet värmas upp och 
materialåtgången är relativt liten eftersom beläggningen är tunn. 
 
Problemställning 
De problem som uppmärksammats med ytbehandlingar är stensläpp och 
blödningar, typiska skador för ytbehandlingar med felaktig design eller om 
utförandet fallerat. Nylagd ytbehandling uppfattas också negativt av trafikanterna 
om löst stenmaterial finns på vägen. Tidig sopning är därför en stor fördel. För att 
säkerställa att ytbehandlingen får ett bra utförande och på längre sikt en god 
funktion har nya typer av bindemedel och produktionsmetoder lanserats på 
marknaden. Exempel på detta är polymermodifierade emulsioner, inblandning av 
brytadditiv för en mer kontrollerad brytning av emulsionen och intensivare 
packningsarbete för att påskynda härdningen av bindemedlet. Specialbindemedel 
kan i vissa fall ge ytbehandlingen längre livslängd och därmed göra den 
kostnadseffektivare. De kan också användas på vägar med högre trafikmängd tack 
vare bättre prestanda.  

En fråga som diskuteras är hur sent på året en ytbehandling kan utföras. I ATB 
VÄG rekommenderas inte senare utförande än mitten av augusti. Behovet av 
funktionsinriktade metoder för bestämning av slitstyrka och beständighet bedöms 
vara stort, bland annat för att testa nya bindemedel, studera effekten av förbättrade 
produktionsmetoder och för att bedöma stenmaterialet.  
 
Provvägsförsök och syfte 
För att studera modifierade emulsioner har ett större provvägsförsök med 
ytbehandling utförts. Provvägsförsöket behandlar följande frågeställningar: 
• Inverkan av tidigt respektive sent utförande på året? 
• Hur tidigt kan ytorna sopas – innebär specialbindemedel mer kontrollerad 

brytning? 
• Hur påverkar modifierade bindemedel låg- respektive högtemperatur-

egenskaper samt beständigheten hos ytbehandling – minskar risken för 
blödning och stensläpp? 

• Relevansen hos funktionsinriktade laboratoriemetoder (modifierade Prall samt 
vinterkonditionering) genom provningar på borrkärnor från vägen? 
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Beskrivning av provvägen 
Under sommaren 2001 utfördes två försök på väg 84 mellan Kasteln och Laforsen 
nordväst om Ljusdal. I ett första skede lades fyra sträckor i mitten av juni. För att 
studera inverkan av ett senare utförande lades fyra identiska sträckor (dock med 
högre bindemedelsmängd) i slutet av augusti. De bindemedel som ingår är: 
• Nyspray S (polymermodifierad emulsion) med tillsats av brytadditiv 
• NyPro (polymermodifierad emulsion)  
• BE65R 330/430 (baserad på mjukare bitumen) 
• BE65R 160/220 (referens och ordinarie bindemedelsval) 
 
Ytbehandlingen är en Y1B 11–16 mm med porfyr från Älvdalen vilken lades på 
en maskinjusterad yta med asfaltmassa (ABT11).  
 
Uppföljningar 2001 
Provvägen har hittills följts upp med avseende på: 
• Makrotextur enligt sandutfyllnadsmetoden 
• Makrotextur enligt RST-mätning 
• Spårdjup och jämnhet 
• Borrkärnor (beständighet och nötningsresistens) 
• Okulär besiktning 
 
Beständigheten har undersökts genom den modifierade Prall-metoden vid två 
olika konditioneringsförfaranden. 
 
De viktigaste resultaten hittills (sommaren och hösten 2001) 
• Både typen av emulsion (bindemedel) och tidpunkten på säsongen för 

utförandet (tidigt resp. sent på året) har påverkat provsträckornas egenskaper 
och tillstånd enligt de uppföljningar som hittills har utförts. Om makrotexturen 
studeras ligger medeltexturdjupet enligt sandutfyllnadsmetoden för de tidigt 
lagda sträckorna mellan 2–3 mm medan de som utfördes sent hamnar mellan 
3–5 mm. Huvudorsaken till att makrotexturen förändras så pass mycket under 
den första sommaren måste vara att stenpartiklarna under sommarens värme 
orienterar sig och till viss del inbäddas i underlaget. Det innebär att 
hållbarheten inför vinterns påkänningar (plogning, isrivning, dubbtrafik, frys-
tö) bör bli större för de sträckor som utfördes innan midsommar jämfört med 
de som utfördes i slutet av augusti. Enligt de beständighetstester som utfördes 
enligt modifierad Prall och vinterkonditionering på provkroppar från vägen 
var hållbarheten betydligt bättre för de sträckor som lades tidigt jämfört med 
de som lades sent på året. En del stenlossning observerades tidigt på sträcka 8 
(BE65R 160/220) i samband med en avtagsväg i slutet av sträckan. Det blöta 
stenmaterialet som användes i augusti kan ha fördröjt uttorkningen av 
emulsionerna på de sträckor som lades i slutet av sommaren. 

 
• De provsträckor som lades tidigt på året har överlag klarat sig bra men enligt 

Prall-metoden var hållbarheten på borrkärnor tagna på referenssträckan 
(BE65R 160/220) något lägre jämfört med övriga sträckor. Samtliga sträckor 
erhöll under sommaren svärtning och i störst utsträckning i körriktningen mot 
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Ljusdal där fullastade timmerbilarna går. Mest svärtning av samtliga sträckor 
uppvisade den med polymermodifierat bindemedel, Nyspray.  

 
• Vid försöket tidigt på säsongen, som utfördes i torrt och soligt väder, kunde 

sträckorna sopas efter 1,5–4 timmar med den kortaste tiden för sträckan med 
Nyspray. Även sträckan med det andra modifierade bindemedlet, NyPro, gick 
att sopa något tidigare än sträckorna med konventionellt bindemedel. Inga 
försök med tidig sopning utfördes på de sträckor som lades i slutet av augusti.  

 
• Den inbördes skillnaden mellan sträckorna som lades sent på året är större än 

de som lades tidigt. Bäst av sträckorna klarade sig sträckan med NyPro. Enligt 
hållbarhetstesterna på borrkärnor erhöll ytbehandlingen från denna sträcka 
ingen stenlossning och slitaget i övrigt låg nästan på samma nivå som de bästa 
borrkärnorna från provtagningen på de tidigt lagda sträckorna. Det sämsta 
resultatet med avseende på hållbarhet och beständighet uppvisade referens-
sträckan med BE65R 160/220.  

 
• Skillnaden i svärtning, makrotextur och spårbildning är stor mellan de båda 

körfälten (körriktningarna) på provvägen. Överlag så är andelen tunga fordon 
stor på denna del av riksväg 84 men den tyngsta trafiken (fullastade 
timmerbilar) går i körriktningen mot Ljusdal. Den tyngre trafiken medför enligt 
mätningarna att spårbildningen blivit 2–3 mm större på körbanan mot Ljusdal 
samtidigt som vägytan erhållit lägre makrotextur och mera svärtning i 
hjulspåren.  

 
Resultaten hittills tyder på att sträckorna med modifierade emulsioner klarat sig 
bättre än referenssträckorna med konventionell emulsion. En värdering av 
samtliga sträckor visar att sträckorna med NyPro verkar ha klarat sig bäst med 
avseende på makrotextur och hållbarhet. Sträckan med Nyspray gick att sopa 
tidigare än övriga sträckor medan sträckorna med konventionell emulsion (BE65R 
330/430 och 160/220) erhöll mindre svärtning än de med modifierade emulsioner. 

 
Planerade uppföljningar 2002 
Provvägen kommer under 2002 att följas upp med avseende på makrotextur, 
beständighet genom Prall på provkroppar samt genom okulär besiktning.  
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1 Bakgrund 
Ytbehandlingar har en lång tradition i Sverige som underhållsåtgärd på låg- och 
medeltrafikerade vägar. Beläggningstypen anses mycket kostnadseffektiv och har 
tidigare varit det dominerande slitlagret i Sverige. Ytbehandling ger en vägyta 
med bra friktion och textur, vilket är viktigt för trafiksäkerheten. Tekniken är 
också mycket miljöanpassad (kallteknik, in situ, tunt lager m.m.). Ytbehandling 
(speciellt i kombination med justering) tätar till vägytan, vilket har en positiv 
effekt på bärighet och nedbrytningsförloppet hos vägen. Metoden kan därför vara 
särskilt lämplig där befintlig beläggning är relativt öppen eller där mindre 
utmattningssprickor förekommer. Normalt läggs dock ytbehandling på justerat 
underlag. 
 
 
2 Problemställning och syfte 
De problem som oftast uppmärksammats är stensläpp och blödningar, typiska 
skador för ytbehandlingar med felaktig design eller om utförandet fallerat. Nylagd 
ytbehandling uppfattas också negativt av trafikanterna om löst stenmaterial finns 
på vägen. Tidig sopning är därför en stor fördel. För att säkerställa att 
ytbehandlingen får ett bra utförande och på längre sikt en god funktion har nya 
typer av bindemedel och produktionsmetoder lanserats på marknaden, bland annat 
polymermodifierade emulsioner, inblandning av brytadditiv för en mer 
kontrollerad brytning av emulsionen och intensivt packningsarbete för att 
påskynda härdningen mellan stenmaterial och bindemedel. Specialbindemedel kan 
i vissa fall ge ytbehandlingen en längre livslängd och därmed göra den 
kostnadseffektiv. Ytbehandlingar med ökad prestanda kan också användas på 
vägar med högre trafikvolym.  

En fråga som ständigt diskuteras är hur sent på året ytbehandling kan läggas. I 
ATB VÄG rekommenderas inte senare läggning än mitten av augusti. 
Polymermodifierade emulsion (PME) i spårytbehandling har visat brister vid 
läggning sent på året enligt en utredning som nyligen utförts av VTI (VTI notat 
68-2000). Eventuellt kan det ta längre tid för allt vatten att avdunsta från en 
ytbehandling med PME beroende på att polymererna tenderar att täta till ytan, 
speciellt på vägar med lågt trafikarbete.  

Behovet av funktionsinriktade metoder för slitstyrka och beständighet 
(känslighet för vatten, salt, frys-tö) bedöms vara stort, bland annat för att testa nya 
bindemedel, studera effekten av förbättrade produktionsmetoder och för att 
bedöma stenmaterialet. Effekterna av sen läggning kan också beskrivas genom 
den typen av provning. 

För att studera modifierade emulsioner genomfördes sommaren 2001 ett 
provvägsförsök med ytbehandling i Hälsingland. Syftet med försöket var främst 
att studera följande frågeställningar: 

• Inverkan av tidig respektive sen läggning på året? 
• Hur tidigt kan ytorna sopas? 
• Hur påverkar specialbindemedel låg- respektive högtemperaturegenskaper 

samt beständigheten hos ytbehandling – minskar risken för blödning och 
stensläpp? 

• Relevansen hos funktionsinriktade laboratoriemetoder (nötning, känslighet 
för vatten, salt och frys-tö) genom provningar på borrkärnor från vägen? 
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3 Provvägsförsök på väg 84, Kasteln–Laforsen 
3.1 Allmän beskrivning av försöket 
Under sommaren 2001 utfördes två försök på väg 84 mellan Kasteln och Laforsen 
nordväst om Ljusdal. I ett första skede lades fyra sträckor i juni. För att studera 
inverkan av sen läggning lades fyra identiska sträckor (dock med högre 
bindemedelsmängd) i slutet av augusti. De bindemedel som ingår är: 
• Nyspray S (polymermodifierad emulsion) med tillsats av brytadditiv 
• NyPro (polymermodifierad emulsion)  
• BE65R/330/430 
• BE65R/160/220 (referens och ordinarie bindemedelsval) 
 
Ytbehandlingen är Y1B 11–16 mm med porfyr från Älvdalen som lades på en 
maskinjusterad yta med asfaltmassa (ABT 11 som lades 2000).  

 
Sveg

10/604 10/604 Sträcka, nr Bindemedel Recept

9/915 689m 681m 9/923 8 BE65R 160/220 2,9 kg/m²

9/477 438m 515m 9/408 7 BE65R 330/430 2,9 kg/m²

8/980 497m 459m 8/949 6 Nyspray/additiv 2,9 kg/m²

8/518 462m 431m 8/518 5 NyPro 2,9 kg/m²

5/280 5/278

4/541 739m 764m 4/514 4 BE65R 160/220 2,70 kg/m²

4/001 540m 522m 3/992 3 BE65R 330/430 2,69 kg/m²

3/477 524m 549m 3/443 2 NyPro 2,70 kg/m²

3/029 448m 414m 3/029 1 Nyspray/additiv 2,71 kg/m²

Ljusdal

Sektion noll är i skarven vid Skyte

 = Sträckor lagda den 17 juni 2001
 = Sträckor lagda den 29 augusti 2001

Sträcka 1 börjar 31,4 km från rondellen i Ljusdal
Sträcka 1 börjar 37,0 km från rondellen i Ljusdal  
 
Figur 1 Provsträckor på väg 84 mellan Kasteln och Laforsen. Sträcka 4 och 8 är 

referenser med konventionellt bindemedel. 
 
Den omgivande terrängen vid provvägen utgörs av barrskog men vägen har inte 
speciellt skuggigt eller fuktigt läge då skogen är relativt gles. Vägbredden är  
8,0–8,5 m. Vägen saltas inte vintertid. Skyltad hastighet är 90 km/tim. ÅDTtotal 
ligger på 1640 fordon med en hög andel tunga fordon. I riktningen mot Ljusdal 
går den tyngsta (lastade timmerbilar) trafiken. 
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3.2 Bindemedel 
De modifierade emulsionerna Nyspray S och NyPro är framtagna för 
ytbehandlingar med lite högre krav än vanligt, t.ex. för vägar med hög andel tunga 
fordon. Nyspray S består av ett polymermodifierat bindemedel som anses ha god 
vidhäftning mot de vanligaste stenmaterialen. Systemet bygger på att emulsionen 
och brytadditivet hålls åtskilda tills de precis före spridarmunstyckena blandas. 
Brytningen påskyndas med hjälp av additivet. Tack vare detta blir inte ytbehand-
lingen lika känslig för yttre faktorer som temperatur, väder och vind som en 
konventionell ytbehandling med BE 65 R är. NyPro består av latexmodifierad 
bitumen, vilket ger bindemedlet mer elastiska egenskaper jämfört med konven-
tionellt bindemedel.  

Enligt Shells bitumenhandbok har modifierade bindemedel följande fördelar 
för tankbeläggningar: 

• Vägar med större trafikvolym (speciellt tung trafik) kan ytbehandlas. 
• Förbättrar resistensen mot klimatvariationer. 
• Bindemedlet blir mindre temperaturkänsligt. 
• Bättre vidhäftning vid utförandefasen, t.ex. mindre risk för stensläpp innan 

bindemedlet hårdnat.  
• Reducerad risk för misslyckanden (mer tolerant mot brister i vägen eller vid 

dimensioneringen av bindemedelsmängden). 
 
Eftersom modifierade emulsioner eller bindemedel bryter snabbare och/eller har 
bättre vidhäftning mot stenen kan ytan sopas tidigare än normalt. Det är dock 
viktigt att stenen hinner orientera sig (lägga sig till rätta) innan bindemedlet 
hårdnar allt för mycket. Flera vältar än normalt (minst två) vid packningen kan 
därför vara nödvändigt för den här typen av bindemedel (mycket trafik kan vara 
en fördel). 

BE65R/330/430 är baserad på ett mjukare bitumen och används ibland i norra 
Sverige. Emulsionen finns med i specifikationer för bindemedel i Vägverkets 
anvisningar ATB VÄG. BE65R/160/220 är den vanligaste förekommande 
emulsionen för ytbehandling och har använts under många år. Emulsionen kan 
därför betraktas som en referens i provvägsförsöket.  

I följande tabeller redovisas provningsresultaten från emulsionerna tagna vid 
utförandet av provvägen. 
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Tabell 1 Analys av emulsioner tagna i juni 2001. 
Egenskap Nyspray 

utan additiv 
NyPro BE65R 

160/220 
BE65R 
330/430 

Destillation (180 eller 260°C):     
Återstod, vikt-% 69,0 68,8 66,8 66,3 
     
Fillerbrytindex - 95 68 61 
Utrinningstest vid 50°C, s 47 44 43 21 
Silrest, vikt-% 0 0,05 0,01 0,01 
     
Egenskaper på återstoden:     
Penetration vid 25°C, 0,1 mm 142 187 180 296 
Elastisk återgång, % 48 37 - - 
 
Noterbart är den låga viskositeten på BE65R330/430 (har bekräftats genom 
omprov och av egenkontrollen på emulsionskvarnen). Trots detta observerades 
ingen bindemedelsavrinning på vägen. Övriga värden ligger inom specifika-
tionerna i ATB VÄG för konventionella emulsioner. Provningen av elastisk 
återgång visar att de polymermodifierade bindemedlen har elastiska egenskaper. 
Resultatet (37–48 %) tyder på en måttlig inblandning av modifierade tillsatser  
(3–4 %).  
 
Tabell 2 Analys av emulsioner tagna i augusti 2001. 
Egenskap Nyspray 

utan additiv 
NyPro BE65R 

160/220 
BE65R 
330/430 

Destillation (180 eller 260°C):     
Återstod, vikt-% 68,9 69,5 67,3 67,3 
     
Fillerbrytindex - 62 57 62 
Utrinningstest vid 50°C, s 31 33 60 34 
Silrest, vikt-% 0,02 0,06 0,01 0,01 
     
Egenskaper på återstoden:     
Penetration vid 25°C, 0,1 mm 143 189 184 310 
Elastisk återgång, % 38 45 - - 
 
Värdena ligger, med ett undantag, inom specifikationerna i ATB VÄG för 
konventionella emulsioner. Referensen med BE56R 160/220 erhåller något högre 
viskositet än vad som föreskrivs för utrinningstesten (max 50 sek.). Om 
emulsionerna tagna i augusti jämförs med de som togs i juni skiljer sig främst 
viskositeten och i viss mån fillerbrytindex åt.  
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3.3 Stenmaterial 
Stenmaterialet (pågruset) utgjordes av krossat berg med rödaktig porfyr från 
Älvdalen i Dalarna. Stenmaterialkvaliteten framgår av tabell 3. Kornkurvorna 
framgår av bilaga 1. 

 
Tabell 3 Laboratorieprovning av stenmaterial, 11–16 mm. 
Prov Korndensitet

g/cm³ 
Flisighetstal Sprödhetstal

 
Kulkvarnsvärde 

Pågrus från juni 2,62 1,28 32 3,5 
Pågrus från augusti 2,62 1,32 34 3,7 
 
Stenmaterialet har extremt bra slitstyrka. De relativt låga flisighets- och 
sprödhetstalen tyder på att materialet krossats väl och att kornformen bör vara 
lämplig för ytbehandling. Erfarenheterna från utläggningen visade också att 
ytbehandlingen erhöll en bra stenmosaik (se foton). Stenmaterialet var också rent 
från damm och smuts. Pågrusets renhet och korngradering uppfyllde kraven i 
ATB VÄG för Y1B 11–16. På samtliga sträckor lades 13 liter per kvadratmeter. 
 

 
Bild 1 Pågrus till försöket. Materialet var rent och hade extremt bra kvalitet. 
 
 
3.4 Provsträckor lagda i juni 2001 
Den 17 juni lades de första fyra sträckorna. Vädret var halvklart till mulet med en 
temperatur mellan +15–18°C i skuggan. Luften var relativt torr och ingen vind 
förekom. Vägbanan var torr på morgonen när försöket påbörjades. Ca 2,7 kg/m² 
bindemedel användes på samtliga sträckor och pågrusmängden var 13 liter per m². 
Försöket gick som planerat utan störningar. Vädret var också bra den närmaste 
tiden efter utläggning. 
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Bild 2 Lagring av de fyra emulsionerna innan utförandet av försöket. 
 
3.4.1 Provsträcka 1 – Nyspray med brytadditiv 
 

 
Bild 3 Spridning av Nyspray. 
 

 
Bild 4 Spridning av pågrus (13 liter/m²) på sträcka 1. 
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Bild 5 Packningen gjordes dels med en gummihjulsvält, dels med en vält med 

gummiklädd vals. 
 

 
Bild 6 Nyutlagd och vältad yta med pågrus.  
 

 
Bild 7 Sandning med 0–8 mm. Ca 2,0 l per m² lades. 
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Bild 8 Närbild på avsandad yta, sträcka 1. 
 

 
Bild 9 Segheten hos modifierat bindemedel, sträcka 1 efter ca 6 tim. 
 

 
Bild 10 Provsträcka 1 efter ca 1 dygn. Någon svärtning förekom i spåren. Ytan 

sopades efter ca 6 tim. 
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3.4.2 Provsträcka 2 – NyPro 
 

 
Bild 11 Spridning av NyPro. Sträcka 2. 
 

 
Bild 12 Nyutlagd och vältad yta med pågrus. Sträcka 2 

 

 
Bild 13 En viss bindemedelsavrinning uppkom efter ca 5 tim nära vägkanten i 

riktningen mot Ljusdal. Sträcka 2. 
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Bild 14 Nära hjulspåret i riktningen mot Ljusdal förekom lokal bindemedels-

uppträngning på sträcka 2. Ytan sandades varvid problemet avhjälptes. 
 
3.4.3 Provsträcka 3 – BE65R 330/430 
 

 
Bild 15 Spridning av BE65R 330/430 (sträcka 3). Trots låg viskositet förekom 

ingen bindemedelsavrinning. 
 

 
Bild 16 Nylagd och vältad yta. Sträcka 3. 
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3.4.4 Provsträcka 4 – BE65R 160/220 
 

 
Bild 17 Spridning av BE65R 160/220. Sträcka 4. 
 

 
Bild 18 Avsandad yta. Sträcka 4. 
 
 
3.5 Försök med tidig sopning – sträckor lagda i juni 2001 
En kort tid efter utläggningen av ytbehandlingen gjordes försök med sopning av 
ytorna. Generellt så var överskottet av pågrus litet. Efter följande tider gick ytan 
att sopa utan större risk för stenlossning: 
• Nyspray: 1,5 tim 
• NyPro: 3 tim 
• BE65R 330/430: 3–4 tim 
• BE65R 160/220: 3–4 tim 
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Bild 19 Försök med tidig sopning på sträcka 1. 

 

 
Bild 20 Sopad yta efter drygt en timmes härdning . 

 
 
3.6 Provsträckor lagda i augusti 2001 
Den 29 augusti lades de resterande fyra sträckorna (str. 5–8). Vädret var mestadels 
soligt (växlande molnighet) med en temperatur omkring +15°C i skuggan. Luften 
var fuktig efter regn kvällen innan. Ingen vind förekom. Vägbanan fick torka upp 
innan försöket startades under förmiddagen. Något fukt kan dock ha funnits kvar i 
vägbanan. Samma typ av utrustningar som vid det första försöket användes. 
Bindemedelsmängden ökades på med 0,2 kg/m² till 2,9 kg/m². Oförändrad mängd 
pågrus lades (13 liter/m²). Försöket gick som planerat utan störningar. Vädret var 
också förhållandevis bra den närmaste tiden (följande dagar) efter utläggning. 
September blev sedan mycket nederbördsrik. Ytorna sopades efter 1 dygn. 
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3.6.1 Provsträcka 5 – NyPro 
 

 
Bild 21 Spridning av NyPro i augusti 2001 (sträcka 5). 
 

 
Bild 22 Nylagt pågrus. Sträcka 5. 
 
3.6.3 Provsträcka 6 – Nyspray med brytadditiv 
 

 
Bild 23 Spridning av Nyspray i augusti 2001 (sträcka 6). 
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Bild 24 Nylagd ytbehandling med Nyspray i augusti 2001 (sträcka 6). En svag 

svärtning uppstod redan efter det första dygnet. Ytan är inte sopad.  
 
3.6.3 Provsträckorna 7 och 8 (BE65R 330/430 och BE65R 160/220) 
Inga foton togs vid utförandet. Vid besiktningen den 30 augusti såg sträckorna bra 
ut men ytorna hade ej hunnit sopats.  
 

 
Bild 25 Sträcka 8 (BE65R 160/220) dagen efter utförandet Ytan var inte sopad.  
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4 Okulär besiktning av provsträckorna 
4.1 Besiktning 18 juni 2001 
• Sträcka 1: någon svärtning i spåren, sopad yta 
• Sträcka 2: någon uppträngning av bindemedel nära vägkanten i riktningen mot 

Ljusdal, ej sopad 
• Sträcka 3: bra, ej sopad 
• Sträcka 4: bra, ej sopad 

 
På samtliga sträckor uppvisade stenmaterialet en bra stenmosaik. Stenmaterialet 
satt bra fast i underlaget.  
 
4.2 Besiktning 30 augusti 2001 
Sträckorna 1–4: 
• Sträcka 1: markant svärtning i och intill hjulspåren 
• Sträcka 2: svärtning i hjulspåren 
• Sträcka 3: svärtning i hjulspåren och främst i riktningen mot Ljusdal 
• Sträcka 4: svärtning i hjulspåren och främst i riktningen mot Ljusdal 
 
Överlag så var hjulspåren svärtade och framför allt i riktningen mot Ljusdal där de 
fullastade timmerbilarna går. Sträcka 1 med Nyspray var mer svärtad än övriga 
sträckor. Ingen stenlossning kunde observeras. Den bindemedelsuppträngning 
som förekom på sträcka 2 hade inte förorsakat blödningar. 
 

 
Bild 26 Sträcka 1 (Nyspray), 30 augusti 2001.  
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Bild 27 Sträcka 2 (Nyspray), 30 augusti 2001.  
 

 
Bild 28 Sträcka 3 (BE65R 330/430), 30 augusti 2001.  
 

 
Bild 29 Sträcka 4 (BE65R 160/220), 30 augusti 2001.  
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Sträckorna 5–8: 
• Sträcka 5: bra 
• Sträcka 6: tendenser till svärtning  
• Sträcka 3: bra 
• Sträcka 4: bra 

 
Ytorna var ej sopade vid besiktningstillfället. 
 
4.3 Besiktning 2 oktober 2001 
• Sträckorna 1–4: oförändrade sedan augusti 2001 
• Sträcka 5: någon svärtning och främst i riktningen mot Ljusdal 
• Sträcka 6: mer med svärtning och i båda körriktningarna 
• Sträcka 7: någon svärtning i hjulspåren i riktningen mot Ljusdal 
• Sträcka 8: ej till någon svärtning i hjulspåren i riktningen mot Ljusdal. En del 

stenlossning förekom i slutet av sträckan vid avtagsväg. Skadorna var orsakade 
av vridmoment från fordon som svängt av i korsningen (se bild). 
 

 
Bild 30 Sträcka 8 (BE65R 160/220), 2 oktober 2001. En del stenlossning förekom 
vid avfart mot Ramsjö. 
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5 Uppföljning av provvägen 
Provvägen har hittills följts upp med avseende på: 
• Makrotextur enligt sandutfyllnadsmetoden 
• Makrotextur enligt RST-mätning 
• Spårdjup och jämnhet 
• Borrkärnor (beständighet och nötningsresistens) 
• Okulär besiktning 
 
Beständigheten har undersökts genom Prall-metoden vid två olika konditio-
neringsförfaranden. 
 
 
5.1 Texturmätning 
5.1.1 Sandutfyllnadsmetoden (Sand-Patch) 
VTI hade bland annat till uppgift att studera texturförändringen för de olika 
sträckorna. För att mäta detta användes sandutfyllnadsmetoden (Sand-Patch). 
Metoden innebär att en känd volym sand (eller glaspärlor) utbreds och nedarbetas 
i beläggningsytan tills en cirkulär sandfläck i nivå med texturtopparna erhålles. 
Diametern på den erhållna sandfläcken mäts varefter arean beräknas. Volymen 
dividerad med arean ger medeltexturdjupet. I bilaga 1 redovisas hjälpmedel och 
metodik. 

 
 

 
Bild 31 Mätning av medeltexturmått genom Sand-Patch. 
 
För provsträckorna på väg 84, Kasteln–Laforsen, utfördes texturmätningar i höger 
respektive vänster hjulspår samt mellan hjulspår i båda körriktningarna. På varje 
provsträcka utfördes texturmätningarna vid två skilda sektioner. Provsektionerna 
(mätpunkterna) valdes främst ut med avseende på att vara representativa för 
sträckorna. 

Enligt metodbeskrivning för sandutfyllnadsmetoden skall sandfläckens 
diameter bestämmas genom fyra mätningar. Resultatet av medelvärden från 
mätningarna i oktober 2001 i figurerna 1–2. 
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Figur 1 Resultat av medeltexturdjup enligt Sand-Patch okt. 2001. Mätningen är 

utförd på vägbanan i riktningen mot Sveg. 
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Figur 2 Resultat av medeltexturdjup enligt Sand-Patch okt. 2001. Mätningen är 

utförd på vägbanan i riktningen mot Ljusdal. 
 
 
5.1.2 Makrotextur enligt Laser-RST 
Med hjälp av Laser-RST (VTIs forskningsbil) kan vägytans makrotextur mätas 
kontinuerligt i och mellan hjulspåren (kamera 4 och 8). RRMS-värdet används för 
att beskriva ytans grova makrotextur (ytskrovlighet) i våglängdsområdet  
10–100 mm. Måttet redovisas i mm (frekvensvärde) och för 20-meterssträckor. 
Mätningarna från september (medelvärden från hela provsträckorna) 2001 
framgår av figurerna 3–4. 
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Figur 3 Resultat av makrotexturmätning (RRMS) enligt Laser-RST hösten 2001. 

Medelvärden i körriktningen mot Sveg. 
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Figur 4 Resultat av makrotexturmätning (RRMS) enligt Laser-RST hösten 2001. 

Medelvärden i körriktningen mot Ljusdal. 
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5.1.3 Kommentarer till texturmätningarna 
Makrotexturen på en ytbehandling förändras (minskar) med tiden, speciellt det 
första året, främst beroende på nedtryckning (orientering, inbäddning) och 
nednötning av stenmaterialet. Skrovligheten (makrotexturen) minskar om stenar i 
stor omfattning lossnar så att ytan blir gles eller om svärtning eller framför allt 
blödningar uppstår vilket i det senare fallet kan ge en blank vägyta. Om ett färre 
antal stenar lossnar kan texturen däremot öka. Förändringar av texturen kan därför 
sägas vara ett bra, objektivt mått på vad som hänt med vägytan under vintern eller 
sommaren.  
 
Mätningar hösten 2001 (sandutfyllnadsmetoden) 
Endast ett färre antal sektioner mättes enligt denna metod. Representativa 
sektioner valdes ut för respektive sträcka. Det innebär att mätningar inte gjordes 
på de ytor som kan ha haft störst påverkan av svärtning. Mätningen visar att de 
sträckor som lades tidigt på säsongen erhållit markant lägre makrotextur än de 
som lades i slutet av sommaren. Orsaken är den svärtning som främst uppkom 
under värmeböljan i juli då stenmaterialet också trycktes ned i underlaget av den 
tunga trafiken. Av de sträckor som lades i juni har sträckan med NyPro något 
högre makrotextur än övriga sträckor. Sträckorna lagda i slutet av augusti har 
markant högre makrotextur och ytstrukturen har sannolikt inte påverkats så 
mycket sedan ytbehandlingarna lades. Sträcka 8 som inte uppvisade svärtning i 
spåren har också de högsta texturvärdena tillsammans.  
 
Mätningar hösten 2001 (RRMS enligt RST) 
Vid RST-mätningen erhålls kontinuerliga mätdata från högra spåret och vägytan 
mellan hjulspåren. Metoden bör ge en bättre bild av hela sträckornas medeltextur 
än Sand-Patch. En bra överensstämmelse har tidigare erhållits mellan de två 
metoderna enligt mätningar på homogena ytbehandlingar även om värdena ligger 
på olika nivåer.  

Även RST-mätningen visar på stora skillnader mellan sträckorna lagda i juni 
och augusti med markant lägre värden för de som lades i början av sommaren (str. 
1–4). Av dessa sträckor uppvisar den med Nyspray den lägsta texturen. Detta 
stämmer också väl med intrycket från besiktningen. Nyspray hade de mest 
omfattande svärtningarna (både längs och tvärs vägen) av samtliga sträckor. 
Sträckan med NyPro uppvisar något högre makrotextur än övriga sträckor som 
lades i juni. NyPro-sträckan ligger också något högre i textur än övriga om 
sträckorna lagda i augusti studeras. Det högsta texturdjupet erhåller dock sträcka 8 
med konventionellt bindemedel i riktningen mot Sveg, sannolikt beroende på att 
ingen svärtning uppkommit på denna sträcka. 
 
 
5.2 Jämförelse mellan sandutfyllnadsmetoden och RST 
RST-mätningen skall ses som ett alternativ till Sand-Patch (speciellt om objektet 
skall upphandlas på funktion) men det är osäkert om den på nylagda 
ytbehandlingar, som är mycket skrovligare än massabeläggningar, på ett korrekt 
sätt fångar upp makrotexturen. Fördelen är att hela vägsträckningen kan mätas och 
att variationerna inom en sträcka kan fångas upp genom standardavvikelsen. 
Nackdelen med Sand-Patch är att antalet mätpunkter alltid blir begränsat och 
därför är det viktigt att de placeras ut med tanke på de olikheter som kan tänkas 
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uppstå på vägen (t.ex. sol/skugga, backe/plan vägyta, raksträcka/kurva) och att 
hänsyn tas till eventuella blödningar/stensläpp på den nylagda ytan. 

Korrelationen mellan dessa två metoder har undersökts på mätdata från 
höstarna 2001. Korrelationen har prövats genom bestämning av regressionslinjen 
(linjärt) och beräkning av förklaringsgraden (R²). Resultaten avser mätningar i 
hjulspåren och redovisas i figurerna 5–6.  
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Figur 5 Jämförelse mellan texturdjup vid Sand-Patch och RST (RRMS) i spår, 

hösten 2001. 
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Figur 6 Korrelationen mellan makrotexturen mätt enligt Laser-RST (RRMS) och 

Sand-Patch. 
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Kommentarer 
Jämförs värdena från Sand-Patch med motsvarande från Laser-RST (figur 5) ser 
man att de inbördes resultaten är ungefär lika (vissa mindre variationer finns), 
men att mätvärdet är cirka 2 gånger större vid mätning med Sand-Patch. Figur 6 
visar att det verkar finnas en bra korrelation mellan dessa båda metoder på det här 
objektet. Det bör också tilläggas att det skiljer ca en månad mellan RST- och 
Sand-Patch-mätningarna.  
 
 
5.3 Spårdjup och jämnhet enligt Laser-RST 
Från RST-mätningen erhölls också data om vägens spårdjup samt jämnhet 
uttryckt som IRI. Medelvärdena per sträcka och körriktning framgår av figurerna 
7–8. 
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Figur 7 Spårdjup (mm) enligt RST-mätning i september 2001.  
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Figur 8 IRI-värden (mm/m) enligt RST-mätning i september 2001. 
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Kommentarer: 
Spårdjupen hösten 2001 låg mellan 3–4,5 mm i körriktning mot Sveg och mellan 
5–7 mm i körriktningen mot Ljusdal. De fullastade timmerbilarna går i riktningen 
mot Ljusdal. Sannolikt påverkas spårdjupsmätningen av den grova makrotexturen 
på en nylagd Y1B 11–16 mm. IRI-värdena verkar också ha påverkats av 
makrotexturen med de högsta värdena för sträckorna 5–8 (IRI-värden  
1,4–1,6 mm/m). IRI-värdena låg på 0,95–1,10 mm/m för sträckorna 1–4 som har 
trafikerats över sommaren. 
 
 
5.4 Vidhäftningsegenskaper enligt modifierad Prall 
Undersökningarna i Prall utfördes enligt en modifiering av den standardmetod 
som normalt används för slitagestudier av asfaltprov. Skillnaderna ligger främst i 
konditioneringen av proven (två varianter) och en skonsammare nötning genom 
lägre slagfrekvens. Totalt undersöktes 2 olika provserier á 2 provkroppar för varje 
konditioneringsförfarande (2 st.) och provsträcka. Syftet var att identifiera 
skillnader mellan ”tuffare” och skonsammare konditionering på prov från 
ytbehandling med PME och konventionellt bindemedel. Sammanlagt testades  
32 prov (2*2 prov per sträcka). 

Innan provningen sågades alla prov till ca 30 mm höjd. Metoden omfattade 
således följande delar: 

• Konditionering (två varianter) 
• Skonsam nötning/krossning/stenlossning från stålkulor i Prall 
• Bortsliten mängd material (eller stenlossning) efter olika slitageperioder 
• Fotodokumentation under försöket 

 
 
5.4.1 Metodbeskrivning av modifierad Prall 
• Stålkulor (40 st.) 
• Provningstemperatur, +5°C 
• Varvtal 900 varv/min 
• Körtid 7,5 min. (2,5+2,5+2,5 min.), invägning och tempering (0,5 timma) 

mellan körningarna 
 

  
Bild 32 VTIs Prallutrustning. 
 



 VTI notat 15-2002 32

Bortnött mängd material efter varje slitageperiod (2,5 min.) vägdes. Eftersom 
ytbehandlingslagret är relativt tunt får inte underliggande beläggning påverka 
resultatet. Utöver nötningsvärdet är okulär besiktning kompletterad med foton 
nödvändigt för att dokumentera nedbrytningen av ytbehandlingen. Om stenar 
lossnar eller om stenlagret blir genomslitet måste detta noteras och tas med vid 
utvärderingen. 
 
5.4.2 Konditioneringsförfarande 1  

(vattenlagring, skonsam konditionering) 
Det första konditioneringsförfarandet som testades var det som mest liknar 
konditioneringen vid konventionell Prall. Det var också den lindrigaste 
konditioneringen som användes. Proverna vattenlagrades i ca 24 timmar vid +5°C 
innan de testades i Prallutrustningen. Mellan varje Prall-period tempererades 
proverna i vattenbadet (+5°C). 
 
5.4.3 Konditioneringsförfarande 2  

(salt + frys-tö, vinterkonditionering) 
Konditioneringen vid detta förfarande syftade till att simulera den påkänning som 
beläggningen utsätts för vid saltning. Under vintern saltas vägar vid kyla eller 
förväntad kyla vilket leder till fuktig beläggning ned till lägre temperaturer  
(ca -8°C) då vägen fryser. Saltet blir då kvar i beläggningen tillsammans med 
vattnet (fukten) till dess att beläggningen tinar vid varmare väder. Skulle det 
varmare vädret kombineras med nederbörd kommer nederbörden troligen som 
regn vilket leder till att det ovanpå beläggningen kommer vatten utan (eller litet) 
saltinnehåll. När nederbörden träffar beläggningen och beläggningen tinar finns 
det då vatten (fukt) i beläggningen som har en högre saltkoncentration än 
regnvattnet. Skillnaderna i saltkoncentration medför att det kan uppstå en 
”osmotisk” vandring av salt (fysikalisk effekt) eftersom koncentrationerna av salt 
strävar efter att utjämnas. Det är viktigt att poängtera att provvägarna som ingår i 
denna undersökning har saltats sparsamt. 

Syftet med detta konditioneringsförfarande var att utsätta proverna för stora 
påkänningar med avseende på saltning och frys-töväxlingar. Det konditionerings-
förfarande som användes följer i princip ett nyutvecklat konditioneringsförfarande 
kallat ”Osmotisk konditionering” framtaget av Peet Höbeda, VTI (VTI notat  
54-1999). Konditioneringen vid detta försök gick till enligt följande. 
 

1. Vakuummättning i mättad NaCl-lösning, 3 timmar vid 6,7 kPa 
2. Lagring i mättad NaCl-lösning, 2 dygn vid +40°C. 
3. Vakuummättning i avjoniserat vatten, 3 timmar vid 6,7 kPa 
4. Lagring i avjoniserat vatten, 2 dygn vid +40°C 
5. 7 frys/töcykler i klimatskåp, temperaturväxlingar –20/+20°C 
6. Lagring i avjoniserat vatten, 3–4 dygn vid +5°C 
7. Körning i Prall (utfördes ej) 
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5.4.4 Resultat från vidhäftningstesterna 
Konditioneringsförfarande 1 (skonsam konditionering) 
I följande tabeller redovisas bortnött material i Pralltesterna. Resultaten i tabell 4 
avser endast nedslitna partiklar medan tabell 5 redovisar endast stensläpp. 
Värdena i tabellerna avser medelvärden av två provkroppar. 
 
Tabell 4 Bortslitet material efter testning i Prall (stensläpp ej inkluderat). 
Provsträcka 
Typ av bindemedel 

Prall 2,5 min 
g 

Prall 5,0 min 
g 

Prall 7,5 min 
g 

Anmärkning 

1, Nyspray 7,8 11,7 14,6  
2, NyPro 6,1 8,3 10,7  
3, BE65R/330/430 7,1 9,5 12,2  
4, BE65R/160/220 9,0 10,6 18,7 Stensläpp 
     
6, Nyspray 7,6 13,2 16,3 Stensläpp 
5, NyPro 7,8 11,1 13,1  
7, BE65R/330/430 11,7 17,8 21,6 Stensläpp 
8, BE65R/160/220 19,9 45,5 - Stensläpp 
 
 
Tabell 5 Enbart stensläpp i Prall. 
Provsträcka 
Typ av bindemedel 

Prall 2,5 min 
g 

Prall 5,0 min 
g 

Prall 7,5 min 
g 

Anmärkning 

4, BE65R/160/220 7,4 12,5 17,5  
     
6, Nyspray 9,0 15,9 19,8  
7, BE65R/330/430 14,6 21,7 29,7  
8, BE65R/160/220 40,0 76,2 - Samtliga partiklar 

släppte på ett 
prov 
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Efter 5 min Efter 7,5 min 

   
Bild 33 Pralltest på prov från sträcka 2 (NyPro, tidig utläggning). 
 
 
Efter 2,5 min Efter 5,0 min 

   
Bild 34 Pralltest på prov från sträcka 8 (BE65R 160/220, sen utläggning). 
 
Kommentarer 
Skillnaden i hållbarhet är stor mellan proven tagna på ytor som lades i mitten av 
juni och de som lades i slutet av augusti. På prov från sträckorna som lades tidigt 
på året är det endast referensen med BE65R 160/220 som erhållit stenlossning 
under provningen. Skillnaden i avnötning är annars inte så stor mellan sträckorna 
men NyPro uppvisar t.ex. genomgående mindre slitage än sträckan med Nyspray.  

På prov från sträckorna som lades sent på året är både slitaget och sten-
lossningen större med undantag för NyPro som klarat sig bra även i detta fall. 
Sträckorna med BE65R 330/430 och framför allt BE65R 160/220 erhöll 
omfattande stenlossning. På ett av proven lossnade samtliga stenpartiklar efter  
5 min. körning i Prall. Även sträckan med Nyspray uppvisade en del stenlossning. 

Vid den okulära besiktningen av borrkärnorna innan provningen konstaterades 
också att stenmaterialet satt lösare på proven från sträckorna 7 och 8 jämfört med 
övriga prov. Stenarna gick med våld att peta loss från beläggningen vilket inte var 
fallet för övriga prov. 

Sammanfattningsvis så visade provningen av beständighet genom skonsam 
konditionering på stora skillnader mellan flera av provsträckorna och mellan de 
som lades tidigt och de som lades sent på året. Överlag så klarade sig proven med 
modifierade emulsionerna bättre än de som innehöll konventionell emulsion. 
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Konditioneringsförfarande 2 (vinterkonditionering) 
I följande tabell redovisas resultaten från okulär besiktning av provkroppar som 
konditionerats genom saltmättning och frys-töväxling. Två provkroppar per 
sträcka testades genom detta förfarande. Provkropparna blev efter saltmättningen 
förhållandevis mjuka och ömtåliga.  

 
Tabell 6 Okulär besiktning efter vinterkonditionering. 
Provsträcka 
Typ av bindemedel 

Efter saltmättning och 
vattenlagring 

Efter frys-töväxling 

1, Nyspray Hela Oförändrad 
2, NyPro Hela Oförändrad 
3, BE65R/330/430 Hela Oförändrad 
4, BE65R/160/220 Mjuk Oförändrad 
   
6, Nyspray Mjuk, ngt stensläpp Oförändrad 
5, NyPro Mjuk, ngt stensläpp Oförändrad 
7, BE65R/330/430 Mjuk, ngt stensläpp Oförändrad 
8, BE65R/160/220 Mjuk, mer stenlossning Oförändrad 
 
Prov från sträckorna lagda tidigt på säsongen klarade sig bättre än de som togs på 
sträckor från sen utläggning. I det senare fallet förekom enstaka stenlossning efter 
saltkonditioneringen. Tendenser till bindemedelssläpp konstaterades också på 
flera av proven. Frys-töpåkänningen försämrade inte proven ytterligare utan de 
effekter som förekom uppstod efter saltmättningen och lagringen i vatten (efter de 
fyra första stegen i förfarandet). Eftersom proven blev uppmjukade och ömtåliga 
utfördes ej Pralltestet. 
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6 Sammanfattande kommentarer 
Förutsättningar vid fältförsöken 
Vid utförandet av försöken var väderleken gynnsam (soligt/växlande molnighet, 
uppehållsväder och vindstilla). Innan försöket i augusti kom det mycket regn 
vilket påverkade luftfuktigheten och sannolikt fanns en del fukt kvar i vägbanan 
även om ytan var torr vid läggningen. Provsträckorna ligger i skogsmark men 
vägens läge bedömdes ändå inte vara extremt fuktigt eftersom skogen är gles och 
låg samt vägen bred. Provsträckorna hade mycket lika yttre förhållanden och 
bedöms därför vara jämförbara. I viktig skillnad mellan utförandet tidigt och sent 
på året var att stenmaterialet var betydligt fuktigare i augusti än i juni. 
 
Utförandet av ytbehandlingen 
Inga större problem uppstod vid utläggningen av ytbehandlingarna. På sträcka 2 
(NyPro) förekom efter några timmars trafik, lokalt en del bindemedels-
uppträngning och bindemedelsavrinning på körbanan i riktningen mot Ljusdal 
(där går den tyngsta trafiken). Efter det att ytan sandades en extra gång 
observerades inga mer problem. Bindemedelsuppträngningen orsakade inte heller 
blödningar. Enligt provningen av BE65R 330/430 (sträcka 3) låg viskositeten för 
emulsionen lågt. Trots detta observerades ingen bindemedelsavrinning på vägen, 
kanske beroende på att vägen är plan och att stenmaterialet var relativt torrt. 
 
Provsträckor utlagda tidigt på säsongen 
På de sträckor som lades tidigt på året (str. 1–4) har provsträckorna överlag klarat 
sig bra men enligt Prall var hållbarheten på borrkärnor tagna på sträcka 4 (BE65R 
160/220) något lägre jämfört med övriga sträckor. Sträckor erhöll under 
sommaren svärtning och framför allt i körriktningen mot Ljusdal där de fullastade 
timmerbilarna gick. Andelen tunga fordon är för övrigt hög på provvägen. Mest 
svärtning av samtliga sträckor uppvisade den med Nyspray. Eventuellt kunde 
bindemedelsmängden ha varit något lägre på sträckorna 1–4 i syfte att kompen-
sera för påkänningarna från den tunga trafiken. Vid valet av bindemedelsmängd 
prioriterades dock hållbarheten under vintern och därför valdes en något högre 
bindemedelsmängd. Det bör tilläggas att vald bindemedelsmängd ligger på 
kalkylvärdet i ATB VÄG. Den aktuella beläggningstypen, Y1B 11–16 mm, är inte 
heller lika känslig för blödningar som Y1B 8–11 mm. 

Vid läggningen i juni, som utfördes i torrt och soligt väder, kunde sträckorna 
sopas efter 1,5–4 timmar med det lägsta värdet för sträcka 1 (Nyspray). Även 
sträcka 2 (NyPro) gick att sopa något tidigare än sträckorna med konventionellt 
bindemedel. Inga försök med tidig sopning utfördes på de sträckor som lades i 
slutet av augusti.  

Om sträckorna som lades i juni studeras närmare verkar sträckan med NyPro 
(sträcka 2) ha erhållit något högre makrotextur än övriga sträckor. Enligt Prall 
erhöll borrkärnorna från denna sträcka också det lägsta slitaget även om 
skillnaden mellan de bästa provsträckorna var relativt liten. Sträckorna med 
modifierat bindemedel verkar ha erhållit mer svärtning än de med konventionellt 
bindemedel. En orsak kan vara att modifierat bindemedel eventuellt fäster lättare 
på bildäcken och därför påskyndar svärtningen av stentopparna. Vinterns 
dubbtrafik kommer dock att nöta bort det mesta av den bindemedelsfilm 
(svärtning) som fastnat på stenmaterialet under sommaren.  
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Provsträckor utlagda sent på säsongen 
Den inbördes skillnaden mellan sträckorna som lades sent på året är större än de 
som lades tidigt. Bäst av sträckorna klarade sig sträcka 6 (NyPro). Enligt 
hållbarhetstesterna på borrkärnor erhöll ytbehandlingen från denna sträcka ingen 
stenlossning och slitaget i övrigt låg nästan på samma nivå som de bästa 
borrkärnorna från provtagningen på de tidigt lagda sträckorna. Sämst av 
sträckorna verkar referensen (BE65R 160/220, sträcka 8) ha klarat sig följt av 
provsträcka 7 (BE65R 330/430). Skillnaden är sålunda stor i stenlossning mellan 
de olika sträckorna enligt undersökningen av borrkärnorna i Prall. Emulsionstypen 
(eller bindemedelstypen) verkar därmed ha en betydelse för ytbehandlingens 
hållbarhet, åtminstone initialt innan beläggningen hunnit sätta sig ordentligt. Av 
de sträckor som lades sent på året har den med NyPro (sträcka 5) klarat sig bäst 
medan referensen med konventionellt bindemedel uppvisar det sämsta resultatet 
(sträcka 8). 

 
Jämförelse av provsträckor lagda tidigt och sent på säsongen 
Både typen av emulsion (bindemedel) och tidpunkten på året för utläggningen 
(tidigt resp. sent) har påverkat provsträckorna enligt de uppföljningar som hittills 
har utförts. Om makrotexturen studeras ligger medeltexturdjupet enligt sandutfyll-
nadsmetoden för de tidigt lagda sträckorna mellan 2–3 mm medan de som lades 
sent hamnar mellan 3–5 mm. Huvudorsaken till att texturen förändras så pass 
mycket under den första sommaren måste vara att stenpartiklarna under 
sommarens värme tryckts ned i underlaget (massabeläggningen). Det innebär att 
hållbarheten inför vintern bör vara mycket större för de sträckor som lades innan 
midsommar jämfört med de som lades i slutet av augusti. I viss mån skall den 
extra mängd bindemedel som föreskrivs för sen läggning på året (2 hg) 
kompensera för denna effekt. Enligt de beständighetstester som utfördes enligt 
modifierad Prall och vinterkonditionering var hållbarheten i de flesta fall betydligt 
bättre för de sträckor som lades tidigt jämfört med de som lades sent på året. På 
flera av sträckorna som lades sent på året satt stenmaterialet relativt löst fast i 
beläggningen enligt besiktningen från hösten, vilket verifierades genom Prall-
testerna. En del stenlossning observerades också på sträcka 8 (BE65R 160/220) i 
samband med en avtagsväg i slutet av sträckan. Vridrörelserna och inbromsningen 
från trafiken medförde att en del partiklar lossnade från ytbehandlingen. Det blöta 
stenmaterialet som användes i augusti kan ha fördröjt uttorkningen av 
emulsionerna på de sträckor som lades i slutet av sommaren. 
 
Jämförelse mellan de båda körbanorna (körriktningarna) 
Skillnaden i svärtning, makrotextur och spårbildning är stor mellan de båda 
körfälten (körriktningarna) på provvägen. Överlag så är andelen tunga fordon stor 
på denna del av riksväg 84 men den tyngsta trafiken (fullastade timmerbilar) går i 
körriktningen mot Ljusdal. Den tyngre trafiken medför enligt mätningarna att 
spårbildningen blivit 2–3 mm större på körbanan mot Ljusdal samtidigt som 
vägytan erhållit lägre makrotextur och mera svärtning i hjulspåren.  

Denna del av uppföljningen visar sålunda på trafikarbetets roll för 
egenskaperna och tillståndet hos en ytbehandling. Med tanke på den stora andelen 
tunga fordon på väg 84 bör därför provvägen vara utslagsgivande och ge en 
kritisk utvärdering av de emulsioner som ingår i försöket. Även läggningen tidigt 
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respektive sent på året bör vara utslagsgivande för att visa på eventuella fördelar 
av modifierade emulsioner.  
 
Sammanställning över de viktigaste resultaten 
Resultaten hittills tyder på att sträckorna med modifierade emulsioner klarat sig 
bättre än referenserna med konventionell emulsion. En utvärdering av samtliga 
sträckor visar att sträckorna 2 och 5 (NyPro) verkar ha klarat sig bäst med 
avseende på makrotextur och hållbarhet. Sträcka 1 (Nyspray) gick att sopa 
tidigare än övriga sträckor medan sträckorna 3 och 4 (BE65R 330/430 och 
160/220) erhöll mindre svärtning än de med modifierade emulsioner. 
 
Fortsatt uppföljning 
Provvägen kommer under 2002 att följas upp med avseende på makrotextur, 
beständighet genom Prall-metoden samt genom okulär besiktning.  
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