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INLEDNING
Under 1991 genomfördes en utredning (VTI Notat V154) av dränerande asfaltbetongs funktion och
egenskaper. Utredningens slutmål var att föreslå ett FoU-program för att lösa de problem som

bedöms vara orsaken till den minskade användningen av dränerande asfaltbetong (HABD) under
senare år.

Den huvudsakliga orsaken till den minskade användningen anses allmänt vara att vissa HABDbeläggningar slits betydligt mer än HABT- och HABS-beläggningar. HABD har använts i mycket
stor utsträckning på motorvägar och andra större trañkleder med en skyltad hastighet som
överstiger 90 km/tim. På ett flertal HABD-objekt i södra och västra Sverige har det kunnat

konstateras att dubbarna "knackar" loss fragment av det grova stenmaterialet. Dessa fragment är 2-3
mm i diameter och resulterar därför i stort spårslitage. I samtliga fall har man använt stenmaterial

med mycket bra slipvärde men med ett relativt högt sprödhetstal.

Normalt läggs största vikten vid slipvärdet i kraven för stenmaterial till slitlagerbeläggningar.
Slipvärdet är en metod som väl beskriver ett stenmaterials egenskaper att stå emot slitage i form av
nötning. Sprödhetstalet däremot beskriver ett stenmaterials förmåga att stå emot det slitage som
uppstår genom slag. Högt sprödhetstal i det grova stenmaterialet, stenrik beläggning och hög
tillåten körhastighet är faktorer som samtliga ökar risken för att urflisning skall ske.

Utredningen resulterade i förslaget att FoU-verksamheten de närmaste åren i första hand bör

inriktas på att modifiera kraven på det stenmaterial som skall användas i HABD-beläggningar,
framför allt på vägar med hög tillåten hastighet. Målsättningen formulerades enligt följande: "Att
modifiera kraven på det stenmaterial som skall användas i HABD-beläggningar i avsikt att öka
beläggningstypens resistens mot slitage från dubbade däck".
Ett annat problem med de dränerande beläggningarna är att porerna sätts igen av slitageprodukter
från beläggningen, däck, damm mm. Detta leder till att de positiva effekterna av den dränerande
beläggningens karaktäristiska positiva egenskaper, såsom bullerreducering, minskat sprut&stänk
mm, avtar med med tiden. Det pågår verksamhet i en del länder i Europa med målsättningen att

hitta tekniker för att vidmakthålla dränerande beläggningars dräneringsförmåga. Mot den

bakgrunden föreslogs i utredningen att följa och studera utvecklingen av olika tekniker för att
vidmakthålla dräneringsförmågan hos HABD-beläggningar.

VERKSAMHETEN UNDER 1992
Utredningens förslag resulterade i att följande aktiviteter inom projektet "Dränerande asfaltbetong drifts- och underhållsfrågor" påbörjades under 1992.
1. En undersökning genomförs i VTI 's provvägsmaskin med plattor av HABD-beläggningar
innehållande ett antal olika stenmaterial med varierande egenskaper. De egenskaper som framför allt
skall varieras är sprödhet och största stenstorlek. Försök bör också omfatta stenmaterial som
producerats med en alternativ krossningsprocess, exempelvis kubisering.

2. Beträffande olika tekniker att vidmakthålla dräneringsförmågan studeras utfallet av pågående
projekt i Norge och på den europeiska kontinenten.
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Undersökningsprogram i VTI:s provvägsmaskin
Under senare är har ett flertal korrelerande avnötningsförsök gjorts mellan laboratorietillverkade

beläggningsplattor som placerats i befintliga vägar och i beläggningsplattor som testats i VTI:s

provvägsmaskin. Erfarenheterna av dessa försök är mycket goda. Preliminära resultat har redovisats
i VTI Notat V197, "Asfaltbeläggningars nötningsegenskaper. Försök i VTI:s provvägsmaskin och

laboratorieprovning enligt Tröger och PWR" (Torbjörn Jacobson).

Eftersom ett försök i VTI:s provvägsmaskin är mindre kostsamt, säkrare och accelererande, dvs

resultaten erhålls betydligt snabbare än om ett försök utförs i fält, valdes att förlägga ett första
försök med laboratorietillverkade beläggningsplattor av HABD-massor till provvägsmaskinen.
Tidigare har ABT- och ABS-beläggningar provats i provvägsmaskinen med goda erfarenheter.
Korrelationskoefficienten, r, mellan avnötningen uppmätt på plattor utplacerade i vägar och

avnötningen på plattor i provvägsmaskinen har i allmänhet varit större än 0,95.

Målsättningen med denna körning är att utreda vilkeneffekt grovt stenmaterial med olika

egenskaper har på dränerande asfaltbetongs slitage. Samtliga stenmaterial bör ha ett lågt slipvärde
men olika högt sprödhetstal. Materialen bör också vara representativa för stenmaterial som används

i asfaltproduktionen i Sverige. Det grova stenmaterialets största stenstorlek bör också varieras från
8 mm upp till 16 mm. Från början var det också tänkt att prova material som tagits fram med olika
krossningsförfarande, exempelvis kubisering, men det har inte varit möjligt att få fram material som
krossats på önskat sätt.
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Efter en del förstudier bestämdes att följande kombinationer av stenmaterial och stenstorlekar skulle
ingå i den första körningen i provvägsmaskinen:
Platta

Stenmaterial > 4 mm

1

Porfyr från Älvdalen

2
3

4

Diabas från Forserum

5
6
7
8

Kvartsit från Kärr

9
10
11
12
13
14
15

Hälleflinta XlOO
Granit från Skärlunda
Kvartsit från Râssjö

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Porfyr från Älvdalen

'

Kvartsit från Råssjö
Kvartsit från Råssjö
Kvartsit från Râssjö
Kvartsit från Rassjö
Kvartsit frånKärr
Kvartsit från Kärr
Kvartsit från Kärr
Kvartsit från Kärr

Porfyr från Älvdalen

Beläggningstyp

HABD8

HABD12
HABD16

HABD8

HABD12
HABD16
HABD8
HABD12
HABD16
HABD12
HABD16
HABD12
HABD16
HABD8
HABD12
HABD16

Ref HABSI6

R HABSlö
R HABT16
R HABT16
HABD16
HABD16
HABD16
HABD16
HABD16
HABD16
HABD16
HABD16

Ref HAB16T

Förutom plattor med dränerande asfaltbetong ingår ett antal referensplattor som alltid finns med i

samtliga körningar i provvägsmaskinen. Plattorna 20-28 är tillverkade i större blandningssatser än

normalt. Avsikten är att prova om det är möjligt att blanda icke-separationsbenägna

beläggningsmassor i större satser utan att det inverkar menligt på resultatet.
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Stenmaterialens egenskaper
Samtliga stenmaterial har analyserats med avseende på korndensitet, tlisighet, sprödhet, slipvärde
och kulkvarnsvärde.
Kvartsit från Kvartsit från Diabas från

Råss

Kärr

Forserum

Hälletlinta

Porfyr från

Granit från

2 72

2 65

2 64

X-lOO

Älvdalen

Skärlunda

fraktion 4-8 mm
korndensitet

2 64

2 63

2

fraktion 8-12 mm
korndensitet

2 64

et

1 34

33
1 86
fraktion 12-16 mm
korndensitet
et
kulkvarnsvärde

4

2 63
1 32
44
66

2
1 36
32
10 7

2 72
1 39
35
64

2 65
1
38
5 1

2 64
1
34
7 l

Som framgår av ovanstående tabell varierar sprödhetstalet i fraktionen 12-16 mm mellan 32 och 47.
Slipvärdet varierar mellan 1,07 och 2,17. Intressant att notera är att kvartsit från Rássjö har det

lägsta slipvärdet och det högsta sprödhetstalet. Beträffande diabas från Forserum är förhållandet det
omvända.

Dränbeläggningarnas sammansättning
Avsikten var att tillverka plattor av dränerande asfaltbetong som så långt möjligt överensstämmer
med dränbeläggningar som görs i fullskalig produktion. Stenmaterialen har därför hämtats eller
levererats från täkter som normalt levererar stenmaterial till asfaltproduktion. Stenmaterialen var
normalt indelade i fraktionerna 4-8, 8-12 samt 12-16. Stenmjölet, som hämtades från Skärlunda, var

delat i 0-2 och 2-4 mm vilket är en törutsättningför att klara tillverkningen av HABD12- och
HABD8-massorna. Som bindemedel har bitumen B85 använts. Vid proportioneringen tillverkades
marshallprovkroppar av massor med tre olika bindemedelshalter. Som tillsatsmedel användes
cellulosa-über av samma typ som normalt används i produktionen.
Sammansättning av komgraderingen
Avsikten var att korngradering för respektive största stenstorlek skulle vara densamma oavsett

vilket stenmaterial som användes. Allt stenmaterial under 4 mm utgörs av granit från Skärlunda.
Det ñller som använts är egenñller från Skärlunda. I diagrammen på nästa sida har samtliga

proportionerade graderingar lagts in. Den önskade graderingen är markerad med ofyllda kvadrater.
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Passerande mängd vikt-96

SIKTDIAGRAM
HABD16
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Fig 1 Önskad och proportionerad korngradering HABD16. Önskad gradering markerad med ojyllda kvadrater.

Passeranda mängd vikt-96

SIKTDIAGRAM
HABD12
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Fig 2 Önskad och proportionerad komgradenng HABD12. Önskad gradering markerad med ofyllda kvadrater.

Passerando mängd vikt-96

SIKTDIAGRAM
HABD8
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Fig3 Önskad och proportionerad komgradering HABD8. Önskad gradering markerad med ofyllda kvadrater.
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Som framgår avviker de proportionerade korngraderingarna endast marginellt från den önskade

graderingen. Den största avvikelsen uppträder i HABDS-graderingen men det är svårt att komma
närmare utan att dela upp fraktionen 4-8 mm i 4-5 ,6 och 5,6-8 mm. Det skulle vara möjligt att göra
i laboratoriemiljön men omöjligt i den vanliga produktionen.
Proportionaring av bindemedelshalt
Vid proportionering av lämplig bindemedelshalt tillverkades marshallprovkroppar med tre

alternativa bindemedelshalter. Det erhållna hålrummet i marshallprovkropparna var i första hand
avgörande för vilken bindemedelshalt som skulle väljas. Cellulosañber, Arbocell, tillsattes till en

mängd av 0,2 vikt-% i samtliga beläggningar av HABD-typ.

Resultatet av proportioneringen blev att en och samma bindemedelshalt kunde användas för
respektive största stenstorlek oavsett stenmaterialsort. Hålrumshalterna i nedanstående tabell

representerar ett medelvärde av tre marshallprovkroppar:

i

Kvartsit från

Kvartsit från

6,2

6,2

6,2

18,5

15,2

13,8

----

16,4

----

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

|HABD8

| B-halt vikt-%
ålrum vol-%
HABD12

| B-halt vikt-96

IB-haltvikt-%

lHålrum vol-%

Råssjö

5,8

15 9

Kärr

5,8

15,8

Diabas från Hälleflinta

Forserum

5,8

16,0

X-100

Porfyr från

Älvdalen

Granit från

Skärlunda

6,2

5,8

19,1

5,8

17,8

5,8

15,4

Tillverkning av beläggningsplattor
Av respektive asfaltmassa tillverkades 8 st satser om vardera ca 9 kg. Den exakta satsvikten

varierade något beroende på respektive massas Marshall-skrymdensitet. Blandningstemperaturen var

mellan 160 och 175 °C. Direkt efter blandning tömdes varje sats i en separat plåtburk med

tättslutande lock. Asfaltmassorna lagrades sedan i rumstemperatur i avvaktan på tillverkning av
plattorna.

Anledningen till att asfaltmassorna inte tillverkades i större satser och/eller slogs samman i större

burkar var för att undvika oönskade variationer i massornas sammansättning. Sådana variationer

kan orsakas av inhomogen blandning men framför allt av separation vid efterföljande hantering av
den färdigblandade massan.

Inför tillverkningen av plattorna värmdes asfaltmassorna i en stor ugn till packningstemperaturen,
150 - 170 °C. För att i möjligaste mån undvika separation vid tömning och fördelning av den

uppvärmda asfaltmassan i vältformen delades formen upp i åtta lika stora fack med hjälp av ett löst

plåtkors. En sats massa hälldes i varje fack och fördelades ut inom facket. Därefter togs plåtkorset
bort. Den utbredda asfaltmassan vältades med en DYNAPAC CGll, en "trottoarvält" med vibro

och som väger ca 1700 kg.
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Efter det att plattorna svalnat till rumstemperatur kyldes de ned till ca 0 °C innan plattan delades
med hjälp av en stensåg till ett format som är anpassat till provvägsmaskinen.

Körningen i provvägsmaskinen
Följb'rsök
Tidigare har plattor med beläggningar av typ ABT och ABS med framgång provats i
provvägsmaskinen. Plattor med dränerande asfaltbetong har dock inte provats tidigare. Av denna

anledning placerades två beläggningsplattor med HABD in programmet för en annan körning med
ABT- och ABS-plattor. Avsikten var att kontrollera om det skulle uppstå några speciella problem
med HABD-beläggningarna i provvägsmaskinen. De första två plattorna som placerades i maskinen,

HABD16 med kvartsit från Råssjö, måste bytas ut efter endast 45000 varv med dubbade däck.

Orsaken var att stenar lossnade från ytan beroende på att plattorna inte hade packats tillräckligt väl.

Två nya plattor av samma typ tillverkades och lades in i maskinen inför den fortsatta körningen. De
nya plattorna fungerade bra resten av försöket som avbröts som planerat vid 300.000 varv. Efter
300.000 varv motsvarar spårslitaget i provvägsmaskinen det spårslitaget som fås efter ca 2 vintrars
dubbtrañk på E4 vid Salem i Stockholms län. I nedanstående diagram redovisas resultaten av

körningen. Ett urval av de övriga beläggningsplattorna har tagits med som referens till HABDplattorna.

Förförsök i prowägsmaskin

18

_+" HABS16KV

16

-D-- HABD16 Kv

14

--wo--m- HABT16 Sk

12
o

-I

"'°'" HABT16 ref

V

Oki-FOG

Avnötning, mm

20

0

50000

1 00000

1 50000

200000

250000

300000

35 0000

Antal varv

Fig.4 Resultat _ñ'a'n _förjörsök med HABD-plattor i provvägsmaskinen. Övriga plattor är HABSIö med kvansitfrån Råssjä, HABT16 med
granit fån Skärlunda, HABT16 refmed parfyrji'án Älvdalen.

Som framgår av diagrammet har HABD-plattorna slitits något mindre än HABSlö med kvartsit från
samma täkt. Eftersom HABD-plattorna lades in i maskinen efter 45000 varv har de inte körts hela

tiden med samma förutsättningar som Övriga beläggningar i körningen. Skillnaden mellan HABDplattorna och de Övriga skulle förmodligen ha varit något mindre om HABD-plattorna varit med
från början av körningen.
Huvudförsök

Under december månad 1992 har plattorna tillverkats och lagts in i provvägsmaskinen. Körningen

kommer att komma igång först i slutet av december varför inga resultat från huvudkömingen kan
redovisas i detta notat.
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Tekniker för att vidmakthålla dräneringsförmågan
I Sverige har försök gjorts att rensa dränerande asfaltbeläggningar genom högtrycksspolning i vissa

fall kombinerat med sugning. De försök som gjorts i Sverige har dock gjorts i laboratoriemiljö eller
i liten skala i fält med enkel utrustning. Inget av dessa försök har givit entydigt positiva resultat.

Därefter har vi i Sverige valt att inte bedriva någon aktiv forskning och utveckling inom detta
område utan att följa andra pågående utvecklingsprojekt. Det som redovisas i detta avsnitt skall inte
betraktas som en grundlig state of the art rapport eftersom referenserna inte bygger på en

litteraturundersökning. Det har dock hänt mycket i Europa under de senaste åren när det gäller
forskning och utveckling av dränerande beläggningar. En grundlig litteraturundersökning som
täcker hela begreppet "dränerande beläggningar" bör genomföras under år 1993 eller 1994 för att
uppdatera kunskapen på området.

Rensningszförsök i Europa
Det pågår projekt i flera länder i Europa med målsättningen att genom någon form av

rensningsteknik kunna vidmakthålla dränerande asfaltbetongs dränerings- och bullerförmåga. I södra

och mellersta Europa är dock igensättningsproblemet av annan art i och med att all dubbtrañk är
förbjuden, åtminstone på vägar med stor trafikmängd där dränerande beläggningar förekommer som
slitlagerbeläggning.

Storbritannien
Storbritannien rapporterar 1om två mindre försök med en fordonsmonterad utrustning som spolar

vatten med högtryck från en ramp ned på beläggningen omedele framför en vakumsug med en sk
"kjol" som tätar mot beläggningsytan. Det första försöket genomfördes på en 7 år gammal
dränbeläggning på väg A38 vid Burton Bypass. Det andra försöket gjordes på en 2 år gammal

dränbeläggning vid Horsham Bypass som hade satts igen sand och lera från en byggplats. På båda
sträckorna var vattengenomsläppligheten i stort sett noll.
Genomsläppligheten förbättrades inte heller nämnvärt på någon av sträckorna även om

beläggningens yttextur synbart förbättrades. Vattentrycket var vid försöken mellan 30 och 60 har.
Ännu högre tryck kunde kanske varit effektivare men man bedömde att risken för att beläggningen
skulle skadas av det höga trycket var för stor.

Belgien2

Belgien har ca 10 års erfarenhet av dränerande asfaltbetong. Vid slutet av 1988 hade ca 2 miljoner

m2 utförts. De största problemen med igensättning av porerna har man på de delar av vägen där
trafikarbetet är litet eller inget alls. På högtrañkerade vägar är igensättning inget problem i
körfälten speciellt om den dränerande beläggningen är minst 4 cm tjock och har ett initialt hålrum

på minst 22 vol-%. Problemet uppstår på otrafikerade delar som exvis motorvägarnas vägrenar som
snabbt sätts igen och därmed blockerar vattentransporten från körfältet. För att förhindra denna typ
av igensättning har man provat att utföra en ytbehandling på den dränerande vägrensbeläggningen i
samband med utförandet.
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Schweiz3

Den första dränerande beläggningen utfördes 1972 på ett flygfält. På vägar började dränbeläggning

användas i början på 1980-talet. Erfarenheten är också här att dräneringsförmågan sätts ned i takt

med stigande ålder hos dränbeläggningen. Generellt beror det på att beläggningens porer sätts igen
av damm och smuts men i enskilda fall kan det bero på efterpackning eller annan deformation
orsakad av tunga fordon. Normalt är dräneringsförmágan bäst i hjulspären jämfört med området

mellan spåren och framför allt på otrafikerade vägrenar (emergency lanes). Nedsättningen av

dräneringsförmägan beror på faktorer som omgivande miljö, trafikbelastning, beläggningstyp mm.

Vissa sträckor uppvisar tillfredsställande dräneringsförmága efter 5 års trafik; andra har satts igen

redan efter 1 år. Man anser att rensning av dränbeläggning som satts igen av smuts förmodligen är

mycket svår om inte helt omöjlig att lyckas med. Försök med högtrycksspolning kombinerat med
sugning har visat att det är möjligt att rengöra ytan. Det dränerande lagrets dräneringsförmäga
förbättradas dock inte. Återkommande rensning tror man kanske förbättra dräneringsförmägan

marginellt.

Frankrike4

Användningen av dränbeläggning i Frankrike ökar snabbt. I anläggningen för accelererad provning i

Nantes har man studerat hur dränbeläggning som slitlager påverkas av tung trafik. Bland mycket
annat har man studerat hur dränbeläggningarnas dräneringsförmäga förändras under trafikering. I
försöket ingick fyra typer av dränerande beläggningar; en med vanligt bitumen som bindemedel

utan några andra tillsatser, en med SBS-modifierat bindemedel, en med SBS-modifierat bindemedel

och cementtillsats och en med vanligt bitumen och tillsats av mineralfiber. De två förstnämnda
beläggningarna hade ett partikelspräng mellan 2/10 mm och de andra två 2/6 mm. Resultaten visar
att hälrummet i stort sett inte förändrades alls på beläggningen med mineralfibertillsats medan

hälrumsminskningen var betydande på de övriga beläggningarna. Det anser man dels bero på
partikelspränget men framför allt på fiber-bitumen egenskaperna. Den fiberbaserade

dränbeläggningens dränerande egenskaper var i stort sett oförändrade under hela försöket, 1,1

miljoner överfarter, medan de övriga uppvisade en klart nedsatt dräneringsförmäga. Man bör notera
att eftersom försöket genomförts på en provbana för accelererad provning har beläggningarna inte

påverkats av faktorer som nedsmutsning, bindemedelsäldring och klimat.

Spanien5

Erfarenheterna i Spanien är att igensättning lätt blir ett problem om hälrummet i en dränbeläggning
inte är tillräckligt stort från början, > 20 vol-% . Liksom i andra länder konstaterar man att
igensättningen är ett mindre problem i hjulspären än på otrafikerade delar av vägen. Man
konstaterar också att hälrumsminskningen är betydligt mindre om polymermodifierade bindemedel
används i stället för vanligt bitumen. Man konstaterar också att dränbeläggning med hälrum, < 20
vol-% , har fungerat med varierande resultat. På vägar med hög andel tung trafik har de satts igen
efter 2 år. Vid måttligare inslag av tung trafik har de bibehällit dräneringsförmägan upp till nio år.
Dränbeläggningar med hälrum, > 20 vol-% , har fungerat mycket bra under den tid, 3 är, som de
hittills har trafikerats.

Österrike6

Drygt 3,2 miljoner kvadratmeter dränbeläggning har gjorts i Österrike från 1984 fram till 1989.
Huvudsakligen har man använt en konventionell dränerande asfaltbetong med modifierat bitumen.

En ny teknik har också provats med standardbitumen och förblandning av stenmaterial och ett
vidhäftningsmedel. En annan typ av dränbeläggning är "Microdrän", en beläggning med bitumen

B100 och stenmax 8 mm. Vanligtvis har dränbeläggningarna utförts på gamla cementbetongvägar.

Erfarenheterna beträffande dräneringsförmågan är att den minskar med tiden. Man menar att graden

VTI NOTAT V210

m
L-G Wágberg

12

av nedsättning beror på kvalitén på beläggningen och på externa faktorer som vägens omgivning,

slitage från dubbade däck mm. Man ser allvarligt på igensättningsproblemet och efterfrågar
effektiva metoder för rensning eller alternativa beläggningstyper.

Norge
Norge är det enda landet i Norden som aktivt bedriver utvecklingsarbete på detta område. Där
driver man sedan flera år ett forskningsprojekt som syftar till användning av dränerande

asfaltbetong för dämpning av trafikbuller. Projektet heter "Stöjsvake vegdekker" och startades
sommaren 1989 på uppdrag av Statens Forurensningstilsyn. Projektet leds och administreras av

konsultföretaget Vianova. En väsentlig aktivitet i detta projekt är att ta fram en teknik för rensning
av HABD-beläggningar. Man har inom projektets ram provat fem olika utrustningar för rensning av

HABD-beläggningen, ofta har fler utrustningar använts i kombination med varandra. Man har också
provat olika former av preparering av ytan före rensningen.
Utvärderingen har så här långt visat att det krävs en kraftig högtrycksspolning för att få ett
tillfredsställande rensningsresultat. Vattnet måste träffa beläggningsytan med stort tryck och man
bör också ha en roterande vattenstråle så att man får många spolningar av en delyta på kort tid.
Erfarenheterna av rensningsförsöken tyder också på att rensningen bör göras minst två gånger om

året. Man har också funnit att det är en fördel om beläggningen har "blötlagts" genom
vattenbegjutning före rensningen.

För några år sedan gjordes en studieresa till Norge för att träffa projektledaren för det norska
projektet och för att på plats studera de dränerande beläggningar som ingår i projektet. Det kunde
då konstateras att samtliga dränerande beläggningar var i mycket dåligt tillstånd. Att döma av
skadorna verkade det som om man dels haft problem med homogeniteten vid produktionen, dels

syntes man ha problem med vidhäftningen.

Sedan dess har dock projektet levt vidare och resulterat i nya försökssträckor med HABD och
försök rensning av HABD-beläggningar pågår under vintern 1992/93 i Telemark och Vestfold.
Sträckorna kommer att rensas vid ett flertal tillfällen under vintersäsongen.
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