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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 asfaltmassa och framtagning av funktions-
krav samt belysning av hur beläggningar med mjukgjord bitumen ska behandlas 
vid dimensionering. Kontaktperson på Vägverket har varit Tomas Winnerholt. 
Denna undersökning är en fortsättning av etapp I (VTI notat 2-2006), som 
behandlade asfaltkonstruktioner med mjukgjord asfaltbeläggning. 
 
Linköping januari 2006 
 
 
Safwat Said 
Projektledare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
safwat.said@vti.se hassan.hakim@vti.se torbjorn.jacobson@vti.se
 

VTI notat 4-2006 

mailto:safwat.said@vti.se
mailto:hassan.hakim@vti.se
mailto:torbjorn.jacobson@vti.se


 VTI notat 4-2006 



Innehållsförteckning Sid 
 

Sammanfattning 5 

1 Inledning 7 

2 Val av massa 7 

3 Tillverkning 7 

4 Analysmetoder 8 

5 Dynamisk kryptest 9 

6 Styvhetsmodul 12 

7 Utmattningshållfasthet 14 

8 Marshallstabilitet 15 

9 Korrelation mellan styvhetsmodul och draghållfasthet 16 

10 Exempel på dimensionering 19 

11 Slutsatser 22 

12 Referenser 23 
 

VTI notat 4-2006  



 VTI notat 4-2006 



Utvärdering av massabeläggning med mjukgjord bitumen, MJAB och 
MJAG, etapp II 
 
av Safwat Said, Hassan Hakim och Torbjörn Jacobson 
VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Med hänsyn till utbredd användning av mjukgjord asfaltbetong i delar av 
Norrland behövs testmetoder och dimensioneringsmetoder som är lämpliga för 
konstruktioner med dessa massabeläggningar. Funktionskraven i ATB VÄG är 
egentligen framtagna för massabeläggningar tillverkade med varm teknik. 
Dimensioneringsprogram såsom PMS Objekt är utvecklade och kalibrerade för 
utvärdering av konstruktioner byggda med konventionella massabeläggningar och 
tillverkade med varm blandningsteknik. De varmblandade beläggningarna har 
normalt betydligt högre mekaniska egenskaper än beläggningar tillverkade med 
mjukgjord bitumen.  

För undersökningen har två massatyper tillverkade med mjukbitumen valts för 
undersökning av mekaniska egenskaper. Proportionering och packning av prov-
kroppar har skett i laboratoriet. De uppmätta egenskaperna i det här arbetet har 
utnyttjats som indata i PMS Objekt. Beräkningarna har genomförts för en typisk 
vägkonstruktion med högre trafik från Norrland med varierande förutsättningar. 

Denna begränsade undersökning visar att metoder framtagna för provning av 
mekaniska egenskaper hos asfaltbetong även går att använda vid provning av 
mjukgjord asfalt under vissa förutsättningar. För dimensionering och utvärdering 
av dessa beläggningar är det viktigt att ta hänsyn till beläggningsålder. Det 
konstateras att PMS Objekt även kan användas för konstruktioner med mjukgjord 
massabeläggning. Resultaten från teknisk livslängdsberäkning kan bedömas 
rimliga. Dock behövs det flera liknande undersökningar och tillämpningar för att 
säkerställa dessa slutsatser. 
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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 på-
känningarna från den tunga trafiken (timmerbilar) under sommaren utan att defor-
mationer uppstår. 

I ATB VÄG saknas funktionskrav på tunna eller mjukgjorda asfaltbe-
läggningar. Därför har VTI på uppdrag av Vägverket undersökt två olika massa-
typer med avseende på stabilitet, flexibilitet och utmattningsparameter. Syftet med 
undersökningen är att studera och ta fram lämpliga metoder för bestämning av 
stabilitet, flexibilitet och utmattningsmotstånd hos mjukgjord asfalt och på sikt ta 
fram lämpliga kriterier för funktionellt inriktade krav. Avsikten är också att 
utvärdera PMS Objekt vid beräkning av den tekniska livslängden hos 
konstruktioner byggda med mjukgjord massabeläggning. 
 
 
2 Val av massa 
För undersökningen har två massatyper valts, nämligen MJAB 16 och MJAG 16, 
vilka är vanliga i Norrland. Bitumenet är av typ mjukbitumen med viskositet på 
12 000 mm2/s. För att fånga variationen i varje massatyp har man tillverkat två 
serier med olika bindemedelshalt per massa. Dessa bindemedelshalter är vanligt 
förkommande i fält och redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1  Sammansättning av MJAB och MJAG. 
Massatyp Bindemedelshalt, % 
MJAB 16  4,5 4,9 
MJAG 16   3,5 3,9 
 
 
3 Tillverkning 
MJAB 16 och MJAG 16 har proportionerats enligt ATB VÄG 2003 med stenma-
terial från Skärlunda. Stenmaterialet värms upp till 90°C och blandas med vatten 
(2,5 % av stenmaterialets vikt). Vidhäftningsmedel av typ Diamin OLBS 
(flytande) har använts vid tillverkningen. Vidhäftningsmedel (0,9 % av bituminets 
vikt) tillsätts i bindemedlet när det är uppvärmt till ca 100°C. Samtliga prov-
kroppar har packats i Gyratorisk packningsutrustning (ICT) till det hålrum enligt 
ATB VÄG (gränsvärde på hålrum för MJAG saknas i ATB VÄG). Packningen 
har skett vid 2° vinkel och 6 bar tryck förutom MJAB 16 med diameter 100 mm 
som packats vid 1° vinkel. Packningsvinkel har varierats för att uppnå önskad 
packningsgrad som råder i fält. Tabell 2 visar antalet tillverkade provkroppar per 
massatyper samt packningsparametrar. 

Eftersom asfaltmassorna innehåller vatten och mjukbitumen ska de lagras en 
tid för att vattnet skall avdunsta och bituminet hårdna till. För att uppnå denna 
effekt förvarades provkropparna i rumstemperatur ca en månad. 
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Skrymdensiteten hos samtliga provkroppar har bestämts enligt FAS metod 448 
och därefter har hålrumshalten beräknats enligt FAS 413 baserad på teoretisk 
kompaktdensitet. Figur 1 visar medelvärde och standardavvikelse av hålrums-
halten för samtliga serier per massatyp. Provkroppar med 150 mm i diameter har 
gett lägre hålrumshalt än Ø100 mm provkroppar men denna skillnad är inom 
kravgränserna i ATB VÄG. Variationen i hålrumshalten inom varje grupp är liten 
och därför bedöms provkropparna vara identiska. 
 
Tabell 2  Antal provkroppar per massatyp och packningsparametrar. 

Massatyp MJAB 16 V12 000 MJAG 16 V12 000 
Bindemedelshalt % 4,5 % 4,9 % 3,9 % 4,9 % 
Höjd mm 60 65 60 65 60 65 60 65 
Diameter mm 150 100 150 100 150 100 150 100 
Antal 8 15 8 15 8 15 8 15 
Tryck i bar  6 6 6 6 6 6 6 6 
Vinkel i grader ° 2 1 2 1 2 2 2 2 
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Figur 1  Hålrumshalt och standardavvikelse hos tillverkade provserier. 
 
 
4 Analysmetoder 
För att bestämma stabilitetsegenskaperna hos provkropparna har FAS metod 468 
(dynamisk kryptest) modifierats med avseende på testtemperaturen. Tester 
utfördes i två temperaturer, den ena vid +25°C som bedöms mer relevant för 
denna beläggningstyp och den andra vid +40°C som metoden föreskriver. Syftet 
med testet vid högre temperatur var att studera om det är möjligt att testa 
mjukgjord asfalt vid högre temperatur än +25°C enligt denna metod. 

Styvhetsmodulen har bestämts enligt FAS metod 454 vid tre temperaturer, -5, 
+5 och 15°C och utmattningsmotståndet har bestämts enligt VTI metod vid +5°C. 
Valet av temperaturen är en anpassning för rådande klimatförhållanden och typen 
av bindemedel. Provkroppar av mjukgjord asfalt är svåra att testa vid höga 
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temperaturer eftersom de blir mjuka och ömtåliga och då gäller inte heller de 
teoretiska antagandena vid bestämning av de mekaniska egenskaperna. 

 
 

5 Dynamisk kryptest 
Figur 2 och 3 visar deformationsutveckling respektive töjning efter 3 600 belast-
ningar hos samtliga massatyper vid +25°C. Variationer i resultaten illustreras i 
figur 3. Provning vid förhöjd temperatur har utförts för jämförelse med varma 
massor. Därför har 3 prov testats vid 40°C. Resultatet redovisas i figur 4 och 5. 

För MJAG konstateras att ökning av bindemedelhalten från 3,5 till 3,9 % ger 
en markant försämring av stabiliteten. Ökning av bindemedelshalten med 0,4 % 
ger upphov till en brantare deformationskurva och ca 25 % mer deformation vid 
3 600 belastningar. Skillnaden kommer att bli ännu större när antalet trafik-
belastningar ökar med tiden. Man bör undvika MJAG med högre bitumenhalt än 
3,5 % om det inte finns ändra skäl, t.ex. med avseende på beständighet och 
flexibilitet. 

För MJAB konstateras att ökningen av bindemedelshalten från 4,5 till 4,9 % 
leder till ca 15 % mer deformation vid 3 600 belastningar. Deformationskurvornas 
lutning är ungefär detsamma, vilken tyder på att skillnaden bör vara detsamma 
även under en längre tid av trafikering. MJAB som slitlager bör först och främst 
optimeras med hänsyn till beständighet och flexibilitet och därefter proportioneras 
med avseende på stabiliteten.  

Skillnaderna mellan MJAB och MJAG är ifrågasättande. Normalt är MJAG i 
jämförelse med MJAB bindemedelsfattig och man kan förvänta sig bättre kontakt 
mellan stenarna, vilken i sin tur ökar stabiliteten. Man bör erinra att hålrumshalten 
också har en signifikant effekt på resultaten. MJAG innehåller ca två gånger så 
mycket hålrum i jämförelse med MJAB i den här undersökningen. Troligen har 
det lett till större deformationer hos MJAG-beläggningen. I det här arbetet har vi 
strävat efter att simulera verkliga förhållanden dock med hänsyn till tillåtna 
variationer i ATB VÄG. I fält kan variationerna vara ännu större. Skärpta krav i 
ATB med bonus och avdragskontrakt kan förbättra kvalitetsstyrning i vägarbete. 
Resultaten tyder också på behovet av dimensioneringsmodeller som tar hänsyn till 
de slutliga hållfastheterna. 
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Figur 2  Deformationsutveckling för olika massatyper (medelvärde av 5 prover). 
Provningstemperaturen var +25°C. 
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Figur 3  Erhållen töjning och beräknad standardavvikelse för 5 prover per 
massatyp. Provningstemperaturen var +25°C. 
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Kryptest vid 40°C
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Figur 4  Deformation utveckling för olika massatyper (medelvärde av 3 prover). 
Provningstemperaturen var +40°C. 
 

Töjning efter 3600 belastning vid 40°C
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Figur 5  Erhållen töjning och beräknad standardavvikelse för 3 prover per 
massatyp. Provningstemperaturen var +40°C. 
 
Provningen vid +40°C gav stora deformationer, vilket tyder på att metoden inte är 
lämplig vid så hög temperatur, speciellt efter kort lagringstid. Figur 6 visar att 
provet till och med gått till brott vid den höga testtemperaturen. För att få 
trovärdiga resultat från testet bör temperaturen sänkas. Efter en längre tids (ett år) 
trafik kan det vara värt att kunna testa mjukgjord asfalt (när asfalten hårdnat till 
ordentligt) för jämförelse med varmtillverkade asfaltmassor. Däremot ger resul-
tatet vid +25°C en bra bild av asfaltmassans stabilitetsegenskaper initialt.  
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Figur 6  Provkroppen efter dynamisk kryptest vid +40°C. 
 
 
6 Styvhetsmodul 
Styvhetsmodulen har bestämts på 5 provkroppar vid tre temperaturer. Proverna 
valdes ut slumpmässigt från varje provserie. Ett värde från serie MJAB 16 4,5 % 
mätt vid +15°C har strukits enligt FAS 015 utifrån extremvärde. Figur 7 visar att 
modulen ökar vid lägre bindemedelshalt, vilken var förväntad. Ofta väljs högre 
bitumenhalt än optimalt med avseende på styvheten för beständighetens skull. 
Prov av MJAB uppvisade lägre styvhetsmodul än MJAG. Metoden fungerar även 
vid högre temperatur. Det beror på att provet endast utsätts för små belastningar 
och under kort tid i jämförelse med kryptest. Modulerna kommer att öka med 
tiden pga. avdunstning av fukt, åldring och efterpackning. Det konstateras i likhet 
med kryptest att MJAG med högre bindemedelhalt bör undvikas. De får låg 
styvhet. De uppmätta styvhetsmodulerna har ålderskorrigerats till ett år gammal 
beläggning enligt ekvation 1 (ATB VÄG, 2005; Said, 2005). Ökning av styvhets-
modulen under första perioden efter utläggning har också uppmärksammats av 
andra forskare (Chaddock and Pledge, 1994). Figur 8 illustrerar regressions-
samband mellan styvhetsmodul och temperatur för ett år gamla beläggningar. 
Kurvanpassningen är baserad på mätdata från de testade beläggningarna med 
olika bitumenhalter. Regressionssambanden kan användas för beräkning av styv-
hetsmoduler hos MJAB- och MJAG-beläggningar vid olika temperaturer. Dock på 
grund av den begränsade datamängden bör dessa samband verifieras genom flera 
styvhetsmodulmätningar. 

De i denna undersökning erhållna styvhetsmoduler är lägre i jämförelse med 
resultaten från de borrkärnor som testades i etapp 1 (VTI notat 2-2006), se figur 9. 
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I vägen sker med tiden en förstyvning av asfaltbeläggningen, vilken kan vara svårt 
att simulera på laboratoriet när provkroppar tillverkas av asfaltmassa. Enligt 
figur 9 uppvisade borrkärnorna från väg 94 och 383 klart högre moduler än väg 
744. Väg 94 och 383 var 4 respektive 2 år gamla vid undersökningen medan prov 
från väg 744 undersöktes någon månad efter utläggningen.  
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Figur 7  Medelvärde av styvhetsmodulsmättningar vid 3 olika temperatur. 
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Figur 8  Samband mellan styvhetsmodul och temperatur för ett år gamla belägg-
ningar.  
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Figur 9  Styvhetsmoduler hos borrkärnor från MJAB16 beläggning vid +5°C. 
 
 
7 Utmattningshållfasthet 
Utmattningsmotståndet hos en asfaltbeläggning definieras genom antalet upp-
repade belastningar till dess att ett brott inträffar i beläggningen. Utmattnings-
motståndet hos beläggningar är i huvudsak beroende på massans sammansättning, 
bindemedelsegenskaper och hålrum i den färdigpackade beläggningen. Vid ut-
mattningsprovning i laboratoriet utsätts provet för upprepade belastningar till dess 
att brott har inträffat i provet. Provningarna har skett genom pulserande pressdrag-
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principen enligt VTI:s metod (Said, 1995), vid +5°C på ca 10 provkroppar per 
serie. Erhållen koefficient till utmattningskurva samt antal undersökta prover 
redovisas i tabell 3. 

Figur 10 visar sammanställning av utmattningskurva för de fyra massatyper. 
Livslängden hos MJAB 16 vid samma töjning är betydligt längre än MJAG 16, 
vilken beror på den höga bitumenhalten som ökar flexibiliteten hos beläggningen. 
Effekten av bitumenhalt framgår tydligt vid jämförelse mellan MJAB-serierna. 
Däremot är effekten för ökning av bitumenhalt hos MJAG-prover obefintlig enligt 
figur 10. Måhända att MJAG med 3,9 % bitumen skulle visa bättre resultat om det 
hade packat mer både vad gäller stabilitet, styvhet och utmattning. I det här 
arbetet har man simulerat verkligheten och därmed extremfallen som leder till 
nedbrytning av en väg. Den uteblivna effekten kan också bero på att MJAG kan 
betraktas som en relativt bindemedelsfattig beläggningstyp oavsett om den 
proportioneras med högre eller lägre bindemedelshalt. Därför har inte binde-
medelsmängden i detta fall påverkat utmattningshållfastheten nämnvärt.  
 
Tabell 3  Regressionskoefficienter vid utmattningsprovning. 
Massatyp n k R2 Antal 
MJAB 16 V12 000 4,5 % 2,16 6,3x109 0,96 10 
MJAB 16 V12 000 4,9 % 2,18 8,4x109 0,90 11 
MJAG 16 V12 000 3,5 % 2,11 2,9x109 0,99 10 
MJAG 16 V12 000 3,9 % 2,03 1,8x109 0,99 10 
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Figur 10  Utmattningskurva för prov från respektive massabeläggning vid +5°C. 
 

 
8 Marshallstabilitet 
I Marshalltestet pressas en provkropp mellan två ok med konstant belastnings-
hastighet vid +60°C. Belastningen vid brott definieras som stabilitetsvärdet och 
därtill motsvarande den vertikala deformationen vid brott definieras som 
flytvärde. Dessa mått beskriver beläggningens stabilitetsegenskaper. Metoden 
utvecklades under 40-talet och används fortfarande av många instanser men 
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bedöms empirisk och är mindre lämpad till bedömning av massabeläggningars 
mekaniska deformationsegenskaper. 

I figur 11 framgår att MJAG med låg bindemedelshalt visar högsta stabilitets-
värde vilket man kan förvänta sig. Även i det här testet visar MJAG med hög 
bindemedelshalt (3,9 %) låga stabilitetsvärden i jämförelse med övriga serier.   
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Figur 11  Erhållen töjning för fyra prov. Provningstemperaturen var +40°C. 

 
 

9 Korrelation mellan styvhetsmodul och drag-
hållfasthet 

Nya provkroppar har tillverkats enligt tidigare recept för att ta fram sambandet 
mellan draghållfasthet och styvhetsmodulen. Styvhetsmodulen har bestämts på 
samtliga provkroppar (3 st. per massatyp) vid +10°C och därefter har draghåll-
fastheten bestämts på samtliga provkroppar. Resultatet av dessa mätningar redo-
visas i figur 12 och 13. MJAB 16 med 4.5 % bitumen visar en styvhetsmodul som 
är till och med högre än styvhetsmodulen hos MJAG massorna. Denna tendens är 
otydlig i draghållfasthetsmätningar. Normalt har massabeläggningar för slitlager 
lägre styvhetsmoduler än massabeläggningar för bärlager. Dock förkommer det att 
slitlager visar högre styvhetsmoduler än bärlagermassorna på grund av de tillåtna 
variationerna i sammansättningar. Det framgår från resultaten att det är generellt 
låga styvhetsmoduler och även i jämförelse med första provserien (figur 7). Det är 
också relativt låga draghållfastheter för testade asfaltmassor. En ökning av 
värdena är dock att förvänta pga. den snabba förhårdningen som sker under första 
perioden (året) efter utläggningen av asfaltmassorna, vilket har belysts tidigare i 
detta arbete. 

16 VTI notat 4-2006 



 

Styvhetsmodul vid 10°C

0

500

1000

1500

2000

MJAG
16 3.5%

MJAG
16 3.9%

MJAB
16 4.5%

MJAB
16 4.9%

Massa typ

S
ty

vh
et

sm
od

ul
 i 

M
Pa

  
Figur 12  Medelvärde av styvhetsmoduler för tre prov per serie vid +10°C. 
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Figur 13  Erhållen draghålfasthet för tre prov. Provningstemperaturen var 
+10°C. 
 
Korrelationen mellan styvhetsmodul och draghållfastheten för MJAG och MAAB 
redovisas i figur 14 och 15 för nytillverkade och laboratoriepackade provkroppar. 
Det framgår från figurerna att korrelationskoefficienterna är låga för både 
massorna. Troligen beror det på att det är få mätvärden.  
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Sambandet mellan styvhetsmodul och 
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Figur 14  Korrelation mellan draghålfasthet och styvhetsmodul för MJAG16 med 
3,5 och 3,9 % bindemedelshalt. 
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Figur 15  Korrelation mellan draghålfasthet och styvhetsmodul för MJAB16 med 
4,5 och 4,9 % bindemedelshalt. 
 
Vid tidigare undersökningar av liknande material illustreras i figur 15 data från 
tester av kall och halvvarm återvinningsmassa. Bindemedlet är emulsion baserat 
på mjukbitumen (Jacobson, 2001). Det konstateras att en bra korrelation förelåg 
trots att mätvärdena härstammar från flera vägobjekt. Datavärden från det här 
arbetet är också inlagda. De låga modulvärdena beror troligen på att proverna var 
ganska färska vid undersökningarna. Enligt Jacobson (2001, 2002) pågår en för-
styvning av dessa massatyper i flera år i fält pga. åldring, härdning och efter-
packning. Det kan konstateras att sambandet kan användas för beräkning av 
styvheten från draghållfastheten vid behov. Bestämning av draghållfastheten är 
mer praktisk än bestämning av styvhetsmodul. Man bör vara uppmärksam på 
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beläggningens ålder och dess effekt på de mekaniska egenskaperna hos 
beläggningen, vilken kan ha stor betydelse vid dimensioneringsberäkningar. 
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Figur 16  Korrelation mellan styvhet och draghållfasthet hos olika massabelägg-
ningar vid +10°C. 
 
 
10 Exempel på dimensionering 
Dimensioneringsprogram såsom PMS Objekt är utvecklade och kalibrerade för 
utvärdering av konstruktion, byggda med konventionella massabeläggningar och 
tillverkade med varm blandningsteknik. De varmblandade beläggningarna har 
normalt betydligt högre mekaniska egenskaper än beläggningar tillverkade med 
mjukgjort bitumen. Avsikten här är att beräkna den tekniska livslängden hos 
konstruktion byggd med mjukgjord massabeläggning. Självfallet kan tabellerade 
moduler i ATB VÄG (C 4.1) inte användas här eftersom de avser varmt till-
verkade massor. Beräkning av livslängden har utförts enligt ATB VÄG C4.12.2 
med hjälp av PMS Objekt – Massabeläggning. Förutsättningen är att använda de 
aktuella egenskaperna hos beläggning med mjukgjort bitumen. De uppmätta 
egenskaperna i det här arbetet har utnyttjats som inputdata. Beräkningarna har 
genomförts, dels baserade på verkliga temperaturer från en VVIS station 
(figur 17) i Norrland, dels baserade på klimatperiodernas längd och temperaturer i 
beläggning enligt ATB VÄG. En typisk vägkonstruktion med högre trafik (ÅDT 
500–2 000) från Norrland kan bestå av följande lager: 
 
Tabell 4  Exempel på en vägs uppbyggnad. 
Lager Tjocklek, mm 
MJAB (eller MJOG)   40 
MJAG 40–50 
Obundet bärlager 100 
Förstärkningslager 420 
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Figur 17 illustrerar temperaturfördelning på 70 mm djup, ungefär i mitten av 
bärlagret. Dessa temperaturer har antagits representativa för hela överbyggnaden 
vid beräkning av livslängden. Vid beräkning med PMS Objekt antal dagar under 
-15°C har adderats till antal dagar under -12,5°C (tabell 5). Det har antagits att 
styvhetsmodulen inte ändras under -15°C.  
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Figur 17  Temperaturfördelning från en VVIS station vid 70 mm djup från ytan.  
 
Styvhetsmoduler för MJAB och MJAG är beräknade vid olika temperaturer enligt 
samband från figur 8. Styvhetsmoduler för övriga lager är enligt ATB VÄG för 
klimatzon 5. Töjningarna i underkant av beläggning har beräknats med hjälp av 
PMS Objekt. Utmattningslivslängden har därefter beräknats med avseende på de 
beräknade töjningarna med hjälp av utmattningssambandet baserade på labora-
torietillverkade provkroppar (figur 9). Utmattningssambandet är baserat på under-
sökning av provkroppar från MJAG 16 vid 5°C. Provkropparna är tillverkade med 
olika bindemedelhalt (pga. av kostnader har provningen skett endast vid en 
temperatur, +5°C). Den tekniska livslängden Nekv med avseende på VVIS 
temperaturer blev 286 000 (efter multiplicering med skiftfaktor 10). Motsvarande 
utmattningslivslängd med avseende på klimatperiodernas längd och temperatur i 
bundna beläggningarna enligt ATB VÄG blev 338 000. skillnaden i Nekv är ca 
15 % mellan beräkningarna baserade på VVIS respektive ATB VÄG.  
 

sf LogMLogLogN *054,0*073,2539,9 −−= ε   
 
Där 
Nf    antal belastningar (livslängd) 
ε     töjning mikrostrain 
Ms  styvhetsmodul i MPa 
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Tabell 5  Inputdata till PMS Objekt beräkningar m.a.p. verkliga temperaturer 
från VVIS station. 
Temperatur, °C -12,5 -7,5 -2,5 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 

Antal dagar 55,1 57,7 64,4 36,6 28 47,4 41,4 21,3 9,7 3,4 

Slitlager, MPa 24 681 12 885 6 726 3 511 1 833 957 500 261 136 71 

Bärlager, MPa 30 369 15 854 8 277 4 321 2 256 1 178 615 321 168 87 

Obundet 
bärlager, MPa 

1 000 1 000 1 000 1 000 150 300 450 450 450 450 

Krossat för-
stärknings-
lager, MPa 

450 

M3 blandkornig 
jord, MPa 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 30 50 50 50 50 

 
Tabell 6  Inputdata till PMS Objekt beräkningar vid temperaturperioder enligt 
ATB VÄG.  
 Vinter  Tjällossning Sommar Höst  
Temperatur, C -7 7,5 16,4 3,2 
Antal Dagar 166 91 47 61 
Slitlager MJAB, MPa 12 074 1 833 576 3 206 
Bärlager MJAG, MPa 14 857 2 256 709 3 945 
Obundet bärlager 1 000 300 450 450 
Förstärkningslager krossat 
material 450 450 450 450 
4a – Blandkornig jord > 30 % 1 000 30 50 50 
 
För jämförelsens skull har livslängden också beräknats med olika inputdata såsom 
klimatperioders längder och temperaturer (VVIS och ATB VÄG), styvhets-
moduler (uppmätta och från tabeller i ATB VÄG C4.1) och utmattningskriterier 
(uppmätt och Kingham som standard i PMS Objekt). I tabell 7 redovisas livs-
längden beräknad med olika alternativ. Det bör påpekas att en skiftfaktor på 10 
har använts för alla alternativen utom när Kinghams kriteriet har använts. 
Skiftfaktorn 10 är framtagen med avseende på de initiala (de första) sprickorna 
(Wiman, 1996; Djärf, 1994) (en grov uppskattning av skadegrad vid initiala 
sprickor är under sprickindex 50 eller skadegrad 1). Enligt Göransson (2005) 
motsvarar beräkningen av livslängd i PMS Objekt (Kingham) skador på vägytan 
med en sprickindex av ca 200 eller skadegrad 3, alltså omfattande skador. Av den 
anledningen bedöms skiftfaktorn 10 låg och den är inte framtagen med avseende 
på resultat från PMS Objekt. En vidare undersökning och utvärdering av 
skiftfaktor mellan laboratorie- och fältresultat behövs.   

Det framgår av tabell 7 att skillnaden i livslängden mellan olika beräkningssätt 
är liten (max ca 15 % vid användning av olika klimatdata) när de uppmätta 
styvhetsmodulerna används. Resultaten kan bedömas rimliga och att PMS Objekt 
kan användas för konstruktioner med mjukgjord massabeläggning. Dock behövs 
det flera liknande undersökningar och tillämpningar för att säkerställa dessa 
slutsatser. 
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Tabell 7  Teknisk livslängdsberäkning med flera alternativ. 
 Klimatperiodens längd och temperatur 
 VVIS-data ATB VÄG ATB VÄG ATB VÄG 
Styvhetsmodul uppmätt uppmätt uppmätt ATB VÄG  C4.1 
Utmattningskriteria uppmätt uppmätt Kingham Kingham 
Nekv 286 000 338 000 2650 00 593 000 
 

 
11 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. Provningstemperaturen bör anpassas 
till bindemedlets hårdhet, vilket innebär att mjukgjord asfalt testas vid lägre 
temperaturer än t.ex. varm asfaltbetong. Även en anpassning till rådande 
klimatzoner innebär lägre provningstemperatur än vanligt, eftersom den här typen 
av beläggningar huvudsakligen används i norra Sverige. För dimensionering och 
utvärdering av dessa beläggningar är det viktigt att ta hänsyn till beläggningsålder. 
Troligen blir beläggningen styvare under några år efter utläggningen. Klar-
läggning av ålderns betydelse kommer att underlätta utvärdering och kontroll av 
dessa beläggningar. Sambanden för massabeläggningar med mjukgjord bitumen 
som presenteras i detta arbete bör valideras genom flera mättningar och helst 
genom undersökning av borrprov från befintliga beläggningar med varierande 
ålder. Resultaten från tekniska livslängdsberäkningar kan bedömas rimliga och att 
PMS Objekt kan användas för konstruktioner med mjukgjord massabeläggning. 
Dock behövs det flera liknande undersökningar och tillämpningar för att säker-
ställa dessa slutsatser. 
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