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Förord 
På uppdrag av Vägverket har massabeläggningar tillverkade med mjukbitumen 
undersökts. Syftet är att studera metoder som är lämpliga för bestämning av 
mekaniska egenskaper hos mjukgjord asfalt och framtagning av funktionskrav 
samt dimensioneringsparametrar. Kontaktperson på Vägverket har varit Tomas 
Winnerholt. Vägverket Region Norr har medverkat i framtagning av representa-
tiva prov från befintliga beläggningar. Denna del, etapp I, handlar om rimligheten 
vid bestämning av mekaniska egenskaper hos mjukgjord asfaltbeläggning. Andra 
delen, etapp II, kommer att handla om utvärdering av konstruktioner byggda med 
mjukgjord massabeläggning. 
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Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB, 
etapp I 
 
av Torbjörn Jacobson, Hassan Hakim och Safwat Said 
 
VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Tunna asfaltbeläggningar har använts till lågtrafikerade vägar i många år. I delar 
av Norrland har mjukgjord asfaltbetong och mjukbitumenbundet grus (MJAB och 
MJOG) ersatt oljegruset under senare år. Beläggningar med god flexibilitet och 
mjuka bindemedel är en förutsättning för att vägarna i denna del av landet skall 
klara ojämna tjällyftningar, svag bärighet eller låga temperaturer utan att spricka 
sönder. Beläggningen måste samtidigt vara tillräckligt stabil för att klara på-
känningarna från den tunga trafiken (timmerbilar) under sommaren utan att defor-
mationer uppstår. I ATB VÄG saknas funktionskrav på tunna eller mjukgjorda 
beläggningar. Därför har VTI på uppdrag av Vägverket undersökt ett antal 
borrkärnor från några vägobjekt i norra Norrland. Beläggningstyperna bestod av 
MJAB- och MJOG-massorna. Proven har undersökts med avseende på funktions-
egenskaper och parametrar som behövs vid dimensionering av överbyggnader. Ett 
begränsat antal prover undersöktes med avseende på sammansättning för helhets-
bedömning och verifiering av analysresultat.  

Denna begränsade undersökning visar att metoder framtagna för provning av 
mekaniska egenskaper hos varmt tillverkad asfaltbetong även går att använda vid 
provning av mjukgjord asfalt. Beläggningen behöver dock ligga ett tag på vägen 
och hårdna till innan borrkärnor kan testas med avseende på stabilitet och 
styvhetsmodul. Undersökningen visar att de mekaniska egenskaperna kan variera 
för MJAB beroende på beläggningens ålder men även på grund av skillnader i 
recept eller produktion. Provningstemperaturen bör anpassas till bindemedlets 
hårdhet, vilket innebär att mjukgjord asfalt testas vid lägre temperaturer än t.ex. 
asfaltbetong. För att mer ingående kartlägga MJAB borde fler prov tas på olika 
objekt innan eventuella kriterier för stabilitet eller styvhetsmodul fastställs vid 
dimensionering eller proportionering av mjukgjorda beläggningar.  
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1 Inledning 
Tunna asfaltbeläggningar har använts till lågtrafikerade vägar i många år. I delar 
av Norrland har mjukgjord asfaltbetong och mjukbitumenbundet grus (MJAB och 
MJOG) ersatt oljegruset under senare år. Beläggningar med god flexibilitet och 
mjuka bindemedel är en förutsättning för att vägarna i denna del av landet skall 
klara ojämna tjällyftningar, svag bärighet eller låga temperaturer utan att spricka 
sönder. Beläggningen måste samtidigt vara tillräckligt stabil för att klara 
påkänningarna från den tunga trafiken (timmerbilar) under sommaren utan att 
deformationer uppstår.  

I ATB VÄG saknas funktionskrav på tunna eller mjukgjorda beläggningar. 
Därför har VTI på uppdrag av Vägverket undersökt ett antal borrkärnor från några 
vägobjekt i norra Norrland. Syftet med undersökningen är att studera metoder som 
är lämpliga för bestämningen av stabilitet, flexibilitet och utmattningsmotståndet 
hos mjukgjord asfalt och på sikt ta fram lämpliga kriterier för funktionellt 
inriktade krav. 
 
 
2 Provtagning 
Hösten 2002 valdes följande tre vägar ut för undersökningen: 
• Väg 94, Alvik–Klöverträsk 
• Väg 383, Börjeslandet–Smedsbyn 
• Väg 744, Morjärv–Kalix. 
 
Typ av massa och antal borrkärnor redovisas i tabell 1. På väg 94 och 744 
användes vid tillverkningen av massan mjukbitumen med viskositeten 
10 000 mm2/s. På väg 383 användes något hårdare mjukbitumen med viskositeten 
12 000 mm2/s.  
 
Tabell 1  Antal borrkärnor och typ av beläggning. 
Objekt MJAB16 (slitlager) MJAG (bärlager, delvis 

återvunnen kallblandad asfalt) 
 I hjulspår Mellan 

hjulspår 
I hjulspår Mellan 

hjulspår 

Väg 94 
Ø100, 10 st. 
Ø150, 10 st. 

Ø150, 10 st. 
Ø100, 10 st. 
Ø150, 10 st. 

Ø150, 10 st. 

Väg 383 
Ø100, 10 st. 
Ø150, 10 st. 

Ø100, 5 st. 
Ø100, 10 st. 
Ø150, 10 st. 

Ø100, 5 st. 

Väg 744 
Ø100, 10 st. 
Ø150, 10 st. 

Ø100, 5 st. 
Ø100, 10 st. 
Ø150, 10 st. 

Ø100, 5 st. 

 
Det är endast borrkärnor från slitlagret som har testats i denna undersökning. 
Provkroppar med (Ø 100 mm har testats vid styvhetsmodulsmätningar och utmatt-
ningsprovningar medan för kryptest har utförts på provkroppar med (Ø 150 mm). 
Syftet med borrning i och mellan hjulspår är att undersöka effekten av efter-
packning som kan ha avgörande betydelse för mekaniska egenskaper hos mjuka 
beläggningar. 
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3 Uppgifter om MJAB-beläggningen 
Massorna var blandade i trumblandningsverk. MJAB tillverkas vid en temperatur 
av 70–100°C om mjukgjord bitumen med viskositeten 10 000–12 000 mm²/s 
används. Förutom bindemedlet tillsätts också vidhäftningsmedel (ca 1 %). Ofta 
har asfaltverken en hög mobilitet och flyttas från plats till plats. I Region Norr 
ställs skärpta krav på stenmaterialets krossytegrad jämfört med ATB VÄG. Kross-
ytegraden skall för MJAB ligga på minst 90 % av helt krossade ytor och högst 
10 % av okrossat material. Kombinationen av högt filler- och bindemedels-
innehåll i massan eller hög andel rundade korn i stenmaterialet är kritiskt för 
stabiliteten. Normalt sätts MJAB ihop av två stenmaterialsorteringar. De 
vanligaste förekommande skadorna på MJAB-beläggningar har varit plastiska 
deformationer eller blödningar orsakade av timmerbilar. Skadorna brukar upp-
komma den första sommaren. I detta fall förekom inga skador på beläggningarna 
enligt okulär besiktning från hösten 2002. Ytan på väg 94 var dock flammig 
beroende på omväxlande något tätare och öppnare partier. Följande data har 
erhållits om beläggningarna: 
 
• Väg 94, Alvik–Klöverträsk. Krossat berg. 100 kg/m² MJAB16 lades 1998, 

ÅDT 1 400 fordon per dygn. Stor andel tung trafik 
• Väg 383, Börjeslandet–Smedsbyn. Krossat berg. 100kg/m² MJAB16 lades 

2001, ÅDT 1 070 fordon per dygn 
• Väg 744, Morjärv–Kalix. Krossat berg. 100 kg/m² MJAB16 lades 2002, ÅDT 

740 fordon per dygn. 
 

 
Bild 1  MJAB16 från 1998 på väg 94. 
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Bild 2  MJAB16 från 1998 på väg 94. 
 

 
Bild 3  MJAB16 från 2001 på väg 383. 
 

 
Bild 4  MJAB16 från 2001 på väg 383. 
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Bild 5  MJAB16 från 2002 på väg 744. 
 

 
Bild 6  MJAB16 från 2002 på väg 744. 
 
 
4 Analysmetoder 
För att bestämma stabilitetsegenskap hos borrkärnorna har FAS metod 468 (dyna-
misk kryptest) modifierats med avseende på testtemperaturen. Testet utfördes i ett 
första skede vid +25°C i stället för +40°C som metoden föreskriver. Asfalt inne-
hållande mjukt bindemedel brukar testas vid lägre temperaturer än t.ex. asfalt-
betong. En förnyad provning utfördes vid +40°C. Syftet var dels att studera om 
det är möjligt att testa mjukgjord asfalt vid högre temperatur än +25°C enligt 
denna metod, dels jämföra de tre beläggningarna inbördes. Provningen gjordes på 
samma provkroppar som vid +25°C. Resultaten är därför inte direkt jämförbara 
mellan de två testserierna. 

Styvhetsmodulen och utmattningsmotståndet har bestämts vid +5°C. Valet av 
temperaturen är en anpassning för rådande klimatförhållanden och typen av binde-
medel. Provkroppar av mjukgjord asfalt är svåra att testa vid höga temperaturer 
eftersom de blir mjuka och ömtåliga. 
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För att karakterisera beläggningarna har några borrkärnor från respektive 
objekt analyserats med avseende på bindemedelshalt, kornkurva, hålrumshalt och 
bindemedelsegenskaper på återvunnet mjukbitumen. 
 
 
5 Bindemedelshalt och kornkurva 
Tabell 2  Bindemedelshalt och kornstorleksfördelning.  

Sikt, mm Objekt Bind.halt 
% 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

Väg 94 4,0 7,1 10,1 13,7 18,1 23,9 31,8 41,9 49,8 59,9 76,0 97,1 
Väg 383 4,5 7,8 10,9 14,7 19,2 25 33,7 47,3 57,1 68,9 87,6 99,4 
Väg 744 4,2 4,6 6,8 10,0 15,3 23,3 32,4 43,8 52,1 61,7 77,9 96,8 

 
Bindemedelshalterna ligger för väg 94 och 744 på relativt låga värden. Borrkärnor 
av slitlager, tagna på äldre vägar, kan ge något lägre värden (någon tiondels 
procentenhet) än massaprov på grund av den inslitna ytan. På väg 383 ligger 
bindemedelshalten högre och i närheten av riktvärdet i ATB VÄG (4,7 %). Fin-
materialhalten är förhållandevis hög i proven från väg 94 och 383 medan den är 
betydligt lägre för provet från väg 744. Proven uppfyller dock sannolikt kraven i 
ATB VÄG för MJAB16 om hänsyn tas till de avvikelser som tillåts från arbets-
receptet (arbetsrecepten är inte kända i dessa fall).  
 
 
6 Viskositet på återvunnet bindemedel 
Tabell 3  Kinematisk viskositet på återvunnet bindemedel.  
Objekt Viskositet, mm²/s 
Väg 94 30 450 
Väg 383 33 941 
Väg 744 – 

 
Viskositeten är betydligt högre på bindemedlet från återvunnen beläggning än vad 
de ursprungliga bindemedlen hade innan massorna blandades. Temperaturen på 
massan, transportavståndet (tiden) och beläggningens ålder och hålrum är faktorer 
som påverkar förstyvningen av bindemedlet. Provet från väg 383 antyder dock att 
bindemedlet erhållit en betydande åldring (mer än förväntat) med tanke på att 
beläggningen bara var drygt ett år gammal vid provtagningen jämfört med fyra år 
för väg 94. Det kan hända att den största delen av åldring sker under första året 
och sedan åldras beläggningen i lägre takt. Massorna kan också ha haft en högre 
temperatur eller varit uppvärmd under en längre tid. Ursprungsviskositeten var 
också något högre för bindemedlet på väg 383.  

Vid tidigare undersökningar av borrkärnor från MJAB har viskositeten efter ca 
ett år legat på 12 000–13 000 mm²/s (ursprungliga viskositet har varit 
6 000 mm2/s) och efter 2–4 år över 25 000 mm²/s.  
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7 Hålrumshalt 
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Figur 1  Hålrumshalt (medelvärden) på provkroppar med diametern 100 mm. 
 
Hålrumshalterna är förvånansvärt lika mellan de tre objekten, trots skillnader i 
ålder samt varierande filler- och bindemedelsinnehåll i massorna. Lägst hålrums-
halt uppvisade väg 383, vilken också hade högst bindemedelshalt av de tre 
beläggningarna. Som väntat är hålrumshalten lägre i än mellan hjulspåren 
beroende på trafikarbetet. 
 
 
8 Dynamisk kryptest 
Figur 2 visar resultatet från dynamiskt kryptest vid +25°C. Det är stora skillnader 
i stabilitet mellan proven från väg 744 och de två andra objekten. Skillnaden beror 
på att slitlagret på väg 744 är relativt nylagd (år 2002) medan de andra slitlagren 
har legat i ett resp. fyra år. Att stabiliteten är bättre för prov tagna i spåret än prov 
tagna mellan spåren är naturligt och beror på effekter av trafikens efterpackning. 
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Figur 2  Erhållen töjning och beräknad standardavvikelse för 5 prover per objekt. 
Provningstemperaturen var +25°C. 
 
Det hade även varit önskvärt att testa en serie borrkärnor vid +40°C. Provning vid 
förhöjd temperatur kan beskriva risken för plastiska deformationer bättre. På 
grund av bristen på provkroppar utfördes testet på samma provkroppar som 
användes vid +25°C. Resultatet redovisas i figur 3. 
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Figur 3  Erhållen töjning för ett prov per objekt. Provningstemperaturen var 
+40°C. 
 
Provningen vid +40°C bekräftar ännu tydligare att relativt nylagd MJAB är mer 
känslig för deformationer än äldre beläggningar av MJAB. Med tiden (tar ca ett 
år) hårdnar beläggningen till, beroende på att vattnet (i stenmaterialet) avdunstar, 
bindemedlet oxideras och genom efterpackningen från den tunga trafiken och då 
främst under sommaren. Borrkärnorna från väg 94 och 383 uppvisar låga töj-
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ningar trots den höga temperaturen. Den tidigare belastningen av provkropparna 
har naturligtvis påverkat resultatet men om asfalten blivit plastisk och omlagrats 
på grund av värmen borde töjningen ha blivit markant högre än vad som erhölls 
enligt provningen. En kompletterande provning på nya borrkärnor bör göras. Det 
är möjligt att dynamisk kryptest fungerar bra även vid +40°C för MJAB. Den låga 
bindemedelshalten (ca 4,2 %) och trafikpackningen har troligen lett till stabil 
beläggning. De överlag låga töjningsnivåerna pekar mot att stabiliteten 
(resistensen mot permanenta deformationer) är god hos beläggningarna.  

Resultaten från stabilitetstesterna stämmer väl överens med de förväntade 
enligt analyserna av massans sammansättning och bindemedlets hårdhet. Massan 
var förhållandevis mager, stenmaterialen utgjordes av krossat berg och 
bindemedlen relativt hårda på grund av åldringen. Beläggningarna på väg 94 och 
383 verkar därför inte vara särskilt känsliga för permanenta deformationer. Inga 
deformationer observerades heller vid besiktningen. Beläggningen på väg 744 
kommer sannolikt att hårdna till med tiden och får därigenom bättre mekaniska 
egenskaper, sannolikt redan nästa år. Det vore intressant att undersöka nya 
borrkärnor från väg 744 efter ett år för att kunna bevisa denna hypotes att 
beläggningen stabiliseras efter ca ett år. Det är också viktigt för framtagning av 
funktionskrav för mjuka beläggningar. 
 
 
9 Styvhetsmodul 
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Figur 4  Styvhetsmodulen för MJAB 16 vid +5°C, 3 prov per objekt och 
standardavvikelse. 
 
Figur 4 visar att proven från den relativt nylagda väg 744 har lägre styvhetsmodul 
än övriga prov. Styvhetsmodulen är högre för proven från väg 383 (dubbelt) 
jämfört med väg 94 trots att beläggningen är 3 år yngre. Enligt analysen av 
återvunnet bindemedel är skillnaden i viskositeten inte så stor mellan de två 
objekten även om bindemedlet är något hårdare på väg 383. Proven från väg 383 
innehåller dock markant högre bindemedelshalt (4,5 vikt-%) än de från väg 94 
(4,0 vikt-%). Skillnaden mellan prov tagna i och mellan hjulspåren är marginella 
trots skillnader i hålrumshalt. Bindemedelsmängden och bindemedlets hårdhet har 
sannolikt större betydelse för styvhetsmodulen än hålrumshalten. Massabelägg-
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ning med ca 4–4,5 % i bindemedelshalt kan bedömas som mager och en ökning 
från 4 % till 4,5 % bör höja styvheten. 
 
 
10 Utmattningshållfasthet 
Utmattningsmotstånd hos en asfaltbeläggning definieras genom antalet upprepade 
belastningar till dess ett brott inträffar i beläggningen. Utmattningsmotstånd hos 
beläggningar är i huvudsak beroende av massans sammansättning, bindemedels-
egenskaper och hålrum i den färdigpackade beläggningen, varför tillverkning av 
massa och utläggning är avgörande för beläggningens motstånd mot utmattnings-
sprickor. Vid utmattningsprovning i laboratoriet utsätts provet för upprepade 
belastningar till dess att brott har inträffat i provet. Provningarna har skett genom 
pulserande pressdragprincip enligt VTI:s metod (Notat 38-95) och prEN 12697-
26. 

Provning av borrkärnor har utförts under december 2002 med ca 10 prov-
kroppar per sträcka. Massabeläggningen från de 3 sträckorna består av MJAB 16 
enligt ATB VÄG, däremot är de utlagda vid olika tider. Beläggning på väg 94 är 
utlagd 98, väg 383 är utlagd 2001 och väg 744 är utlagd 2002. Väg 94 är 4 år 
gammal och har en halv procent lägre bindemedel än väg 383 som bara är ett år 
gammal. Hålrumshalt hos både beläggningar och viskositet hos återvunna 
bindemedel är ungefär lika trots skillnaden i åldern. Väg 383 har visat något bättre 
utmattningsmotstånd än väg 94 (se figur 5). Detta kan förklaras genom att väg 383 
har högre bindemedelshalt, vilket kan ha stor betydelse särskilt med hänsyn till att 
denna beläggningstyp är fattig i bindemedelshalten (4–4,5 %). Väg 94 har också 
trafikerats längre tid än väg 383. Väg 744 är endast några månader gammal 
(utlagd våren 2002 och testades hösten 2002). Väg 744 har högre hålrumshalt än 
de andra vägarna, 4,6 respektive ca 4,0 medan den har en bindemedelshalt på 4,2 
som ligger mellan bindemedelshalten för de andra vägarna. Utmattningssam-
bandet för väg 744 ligger mellan sambanden för de andra vägarna men närmare 
sambandet för väg 94. Utmattningsresultat är mycket känsligt för sammansätt-
ning, packning och ålder vilka också har påverkat resultaten för denna 
undersökning. Det kan konstateras att dessa tre samband tillhör en och samma 
beläggningstyp. Variationerna förklaras på grund av de tillåtna variationerna i 
sammansättning såsom bindemedlets hårdhet, bitumenhalt, fillerhalt och hålrum 
utöver skillnader i åldern under trafikinverkan.    
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Figur 5  Utmattningskurvor för prov från MJAB16 beläggningar vid +5°C från 
respektive objekt. 
 
 
11 MJOG prover 
Det var omöjligt att få hela provkroppar från MJOG lagret. Samma erfarenheter 
har rapporterats från tidigare arbeten med denna typ av beläggning. Den 
sönderfallna massan inklusive MJOG-klumpar samlades från alla borrkärnor. 
Massa har värmts upp till 60°C och packats i ICT packningsutrustning till ett 
hålrum mellan 7,8–10 %. Packningen har skett vid 1° vinkel och 6 bar tryck till 
provkroppar 150 mm i diameter och 60 mm tjocka. Därefter bestämdes 
deformationsresistens med dynamisk kryptest vid 40°C (se figur 6). Töjnings-
nivåerna är ganska låga. Spridningen mellan proverna är normal för testet. Det här 
sättet att testa, tillverka nya prov från befintlig massabeläggning, bedöms vara den 
enda metoden om man vill bestämma mekaniska egenskaper hos befintlig 
beläggning av MJOG typen. Egenskaperna kan ändras mycket genom uppvärm-
ning och packning på nytt. Det konstateras att det inte kan vara realistiskt eller 
praktiskt att ställa funktionskrav baserad på mekaniska egenskaper hos befintliga 
MJOG beläggningar. Man bör nöja sig att ställa krav på beläggningen enligt de 
konventionella metoderna. 
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Figur 6  Erhållen töjning för fyra prov med dynamisk kryptest vid +40°C. 
 
 
12 Slutsatser 
Denna begränsade undersökning visar att metoder framtagna för provning av 
mekaniska egenskaper hos asfaltbetong (penetrationsbitumen) även går att 
använda vid provning av mjukgjord asfalt. Beläggningen behöver dock ligga ett 
tag på vägen (ca 1 år) och hårdna till innan borrkärnor kan testas med avseende på 
stabilitet och styvhetsmodulen. Nylagd MJAB är relativt mjuk. Provkropparna blir 
därför ömtåliga och känsliga vid provningen. Provningstemperaturen bör anpassas 
till bindemedlets hårdhet, vilket innebär att mjukgjord asfalt testas vid lägre 
temperaturer än t.ex. asfaltbetong. Även en anpassning till rådande klimatzoner 
innebär lägre provningstemperatur än vanligt eftersom den här typen av belägg-
ningar huvudsakligen används i norra Sverige. Ur utmattningssynpunkt används 
MJAB som slitlager för lågtrafikerade vägar varför utmattningssprickor pga. 
trafikbelastning inte är ett huvudproblem för dessa vägar. Även om det finns 
sådana bärighetsproblem förbättras det inte genom användning av slitlager med 
goda utmattningsegenskaper. Av den anledningen behövs inga krav på utmatt-
ningsmotstånd om det inte föreligger särskilda skäl. 

Undersökningen visar att de mekaniska egenskaperna kan variera för MJAB 
beroende på beläggningens ålder men även på grund av skillnader i recept eller 
produktion. Halvvarma beläggningar tillverkas (blandas) inom ett förhållandevis 
stort temperaturområde (65–100°C). Transportavstånden kan också vara stora i 
glesbygdsområden. Asfaltmassorna kan därför både åldras och svalna under 
transporten till utläggningen. Förutsättningar kan sålunda vara olika vilket på-
verkar beläggningens prestanda och egenskaper. För att mer ingående kartlägga 
MJAB borde fler prov tas på olika objekt innan eventuella kriterier för stabilitet 
eller styvhetsmodul fastställs. Förnyade undersökningar bör kompletteras med 
beständighetsprovning (vattenkänslighet) för att denna mycket viktiga egenskap 
inte tappas bort vid dimensionering eller proportionering av mjukgjorda belägg-
ningar och den är särskilt viktig för lågtrafikerade vägar med lång livslängd.  
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