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PRO VVÄGEN S SYFTE O CH

TILLKOMST

j Å r e n  1927-1928  utförde Luggude härads väghallningsdistrikt en provväg med 
olika beläggningar på kustlandsvägen norr om Hälsingborg.

Programmet för provvägen hade uppgjorts i samråd med Svenska väginsti- 
tutet. Avsikten var att undersöka och vinna praktiska erfarenheter beträffande 
olika beläggningars hållbarhet, slitstyrka, slirighet och livslängd samt deras 
anläggnings- och underhållskostnader. Beläggningar av vitt skilda slag prö
vades från enkla ytbehandlingar till gatsten och klinker.

Provvägen utfördes på entreprenad under överinseende av byggnadschefen 
i Hälsingborgs stad E. Thuresson. Tyvärr blevo icke några systematiska an
teckningar förda medan provvägen utfördes, ej heller utfördes erforderliga 
analyser. Byggnadschefen Thuresson har emellertid år 1928 publicerat en kort 
redogörelse för provvägens tillkomst, »Provvägen Hälsingborg— Viken—Höga
näs», vari utförandet beskrives i stora drag.

Provvägen började vid Hälsingborgs stads gräns vid Sofiero 5 km norr om 
Hälsingborgs centrum och slutade inne i Höganäs. Dess längd var 16  190 m. 
Den bestod av 33 provsträckor, som i regel voro 500 m långa (tabell I).

I stort sett går den väg, på vilken provsträckorna lades, under de första 
5 km fram över moränmark med överlagrade tjälfarliga sediment. Den sänker 
sig därefter ungefär 30 m och går sedan fram över en sandslätt. Den första 
delen av vägen, som omfattade sträckorna 1 t. o. m. 1 1  erbjöd sålunda i huvud
sak ett sämre vägunderlag än den senare delen.

Underlaget närmast under beläggningarna utgöres på de flesta sträckorna 
av 5 cm makadam på den upprivna och omformade gamla vägbanan. Undantag 
härifrån äro provsträckor med cement-, tjär- och asfaltmakadam (sträckorna 
8, 1 1 ,  17, 2 1, 22, 25, 26 och 29), där beläggningarna ha lagts direkt på den 
gamla vägbanan.

Åren 1948— 1949 underkastades provvägen en noggrann undersökning av 
väginstitutet under medverkan av vägförvaltningen i Malmöhus län. Under
sökningen ägnades huvudsakligen de bituminösa beläggningarna samt bärig
heten och sammansättningen av deras underlag.

I det följande lämnas en redogörelse för nämnda undersökning.



Tabell I. Tabell över provsträckorna

Str. nr Sektion B e l ä g g n i n g

i 0— 50 0 1 Tjärbetong (6 cm) ytbehandlad 2 ggr +
2 1 500— 1000 { +  7 underhållsytbehandlingar.

3 1000— 1500 Asfaltbetong (6 cm) ytbehandling 1 gång.

4 1500— 2000 Sandasfalt (3,5 cm) på öppen asfaltbetong (4,5 cm)

5 2000— 2500 Topeka (5 cm).
6 00cr\1OO Smågatsten.

7 3300— 3550 Sandasfalt (4 cm) på ytbehandlad makadam.
8 00001Sn D :o

9 3800— 405O Topeka (5 cm).
10 4050— 455O Essenasfalt (4 cm) +  ytbehandlingar.
1 1 4550— 5050 Asfaltindränkt makadam +  7 underhållsytbehandlingar.

12 1 5050— 5893 | 
1 5905— 5971 1

Smågatsten.

13 5893— 5905 Klinker från AB Höganäs-Billesholm.

14 597I— 6000 » » A B Hälsingborgs Ångtegelbruk.

15 o\ 0 O O 1 o\ 0 0 Ytbehandling 2 ggr med bitumuls-emulsion å 2 kg/m2.
16 ON O O 1 v] 0 0 Ytbehandling 2 ggr med vägtjära 1,5 kg/m2 +  

+  7 underhållsytbehandlingar.

17 7100— 7600 Cementniakadam med en ytbehandling +  
+  7 underhållsytbehandlingar.

w OO i K» O 7600— 8600 Cementbetong.
21 8600— 9100 Cementmakadam med en ytbehandling +  

+  7 underhållsytbehandlingar.
22 9100— 9600 Asfaltindränkt makadam +  7 underhållsytbehandlingar.

23— 24 9600— 12037 Ytbehandlingar: 2 ggr vid utförandet +  7 underhållsytbehand
lingar.

25 12037— 12537 Asfaltindränkt makadam +  7 underhållsytbehandlingar.
26 12537— 13000 Sandasfalt (4 cm) på asfaltindränkt makadam (4 cm).

27— 3I 13000— I 5307 Indränkningar och ytbehandlingar med 7 underhållsytbehand
lingar.

32 15307— 15347 Smågatsten.

33 15347— 16205 Asfaltbetong (6 cm) ytbehandlad 1 gång.



PR O VVÄ G EN S A LLM Ä N N A  TILLSTÅND
o

A R 1949

Icke bituminösa beläggningar

C e m ENTBETONGEN (sträckorna 18— 20) var i stort sett bra. Sprickbildningen 
var på många plattor obetydlig. Där längdfogar saknades, hade i allmänhet 
längdsprickor utbildats (fig. i a). Slitlagret hade mycket varierande yta. I några 
fall syntes planslitna makadamstenar, i andra fall fanns laitanceskiktet kvar. 
En del ytor voro råa med enstaka bortryckta stenar. Synbarligen har betong
kvaliteten haft stort inflytande på slitstyrkan (fig. i b).

Cementmakadamen (sträckorna 17 och 21), som redan 1930 var starkt skadad 
av hål och sprickor, hade sedan upprepade gånger ytbehandlats med bituminösa 
bindemedel. Den skiljde sig icke synbart från vanliga ytbehandlingar.

Smagatstenen (sträckorna 6, 12 och 32) låg vanligen bra (fig. 1 c). På vissa 
sträckor ha emellertid starka sättningar uppstått antagligen beroende på dålig 
dränering. Foggruset var ofta ganska djupt ursuget av trafiken.

Klinkern var mycket litet skadad (fig. 1 d och e).

Bituminösa beläggningar

Enkla beläggningar.

Till denna grupp hänföras tjärbetong, indränkningar och ytbehandlingar med 
asfaltemulsion och vägtjära i varierande mängd. Sammanlagda längden av 
dessa provsträckor var omkring 8 km. Dessa beläggningar hade i allmänhet fått 
7 underhållsytbehandlingar.

Såsom allmänt omdöme kan sägas, att indränkningarna och ytbehandlingarna 
lågo förhållandevis bra. Till skillnad från de högklassiga beläggningarna hade 
de i alhnänhet mycket få sprickor. De hade emellertid haft omfattande blöd
ningar och voro på många sträckor feta och blanka. Det största felet med dessa 
sträckor var dock, att de voro ojämna med knölar och svackor (fig. 2).

Siktkurvor för prov av stenmaterialet från de ytbehandlade sträckorna 
(fig. 3 a) visa, att stenmaterialet nu hade tät sammansättning. Detta överens
stämmer med tidigare erfarenheter om att stenmaterial i mjuka beläggningar 
genom krossning med tiden blir allt tätare.

Eftersom närmare uppgifter om hur ytbehandlingarna utförts saknas, äro dessa



Fig. i . Icke bituminösa beläggningar a) Cementbetong, b) ö v e r  20 år gamla cykelspår i cement
betong, c) Gatsten, d) Klinker från Hälsingborgs Ångtegelbruk, e) Gul klinker från

A B Höganäs-Billesholm.
Fig. 1. N on bituminous pavements, a) cement concrete, b) bicycle tracks, more than 20 years old , 

in cement concrete pavement, c) sett pavem ent, d) and e) Two types of brick pavements.

beläggningars tillstånd av mindre intresse än de högklassiga typernas tillstånd. 
Den goda hållbarheten hos dessa ytbehandlade beläggningar är dock värd 
beaktande.



Fig. 2. Str. 15 . Ytbehandling med emulsion (Bitumuls) i 2 omgångar å 2 kg/m2. Underlag
makadam (str. 15.)

Fig. 2. Macadam surface twice treated with bituminous emulsion, 2 kilogram per sq-meter
and application.

Fig. 3. Siktkurvor för: a) ytbehandling (str. 15), b) sandasfalt, c) topeka och d) asfaltbetong.

Fig. 3. Sieve curves o f aggregates extracted from  a) a surface treatment course, 
b) sheet asphalt, c) topeka, d) asphaltic concrete.



Fig. 4. Närbild av topeka. Vänster bild (normal belysning) visar stenmaterialets form och 
ytstruktur, höger bild (lågt placerad ljuskälla) ytans skrovlighet. Skuggorna ca 10 gånger så 

långa som ojämnhetens höjd (cylindern är 1 cm hög).
Fig. 4. Close-up v iew  of topeka surface. L eft picture: texture o f aggregate in surface 

Right picture: roughness of surface.

Fig. 5. Närbild av sandasfalt. Fig. 5. Close-up view  of sheet asphalt surface.



Fig. 6. Närbild av ytbehandlad asfaltbetong.
Fig. 6. Close-up v iew  of surface treated asphaltic concrete.

Högklassiga beläggningar.
De högklassiga typerna voro sandasfalt, essenasfalt, topeka och ytbehandlad 

asfaltbetong. Slitlagren voro ofta mycket tjocka.
Sandasfalten hade lagts dels som ett 3,5 cm slitlager på 4,5 cm asfaltbetong 

dels som ett 4 cm slitlager på ytbehandlad makadam och hade en sammanlagd 
längd av 1 km. Dessa sträckor voro till stor del mycket starkt spruckna, men 
även hela partier förekommo.

Essenasfalten, 4 cm tjock, hade misslyckats redan vid utförandet och sträckan 
hade ytbehandlats upprepade gånger. Den var därför närmast att jämföra med 
en underhållsytbehandling.

Topekan, $ cm tjock, omfattade 2 provsträckor med en sammanlagd längd 
av 0,75 km. Dessa sträckor voro mycket starkt spruckna. Såsom av siktkurvor 
(fig. 3 c) framgår, vore det riktigare att kalla denna beläggning finkornig tät 
asfaltbetong. Beteckningen topeka har dock bibehållits för att skilja den från 
övrig asfaltbetong på provvägen.

Asfaltbetongen, 6 cm tjock och ytbehandlad vid utförandet, omfattade två 
provsträckor med en sammanlagd längd av 1,4 km. Dessa sträckor voro som 
regel mycket bra med endast ett fåtal sprickor.

Trots kraftig sprickbildning på vissa delar av dessa högklassiga beläggnings- 
typer voro de överallt trafikdugliga ehuru ojämna. De hade inga spår av mera 
omfattande blödningar. Ytorna voro sträva och råa såsom framgår av foton 
(fig. 4— 6).



U T FÖ R D A  U N D E R S Ö K N IN G A R

I  E T T  STO RT A N T A L  punkter ha prov av beläggningen tagits och undersökts. 
Sammansättningen av underliggande lager har bestämts genom provgropar och 
jordartsanalyser. Dessutom ha direkta belastningsprov (k-värdesbestämningar) 
utförts för att utröna bärigheten.

Eftersom en av huvuduppgifterna vid undersökningen var att klara upp 
orsakerna till sprickbildningen, valdes provpunkterna så, att de kommo att 
omfatta såväl hela som spruckna partier av beläggningarna. A v de samman
lagt 31 provpunkterna förlädes 18 till sträckorna med de högklassiga typerna 
och 13 på de övriga sträckorna med bituminösa beläggningar. På en sträcka 
med sandasfalt, där hela och spruckna partier omväxlade, gjordes fullständiga 
undersökningar i 6 provpunkter.

Beläggningsstyckena, som huggits ut i provpunkterna, analyserades på väg- 
institutet. Hålrummet bestämdes enligt paraffinmetoden. Genom extraktion 
erhölls bindemedelshalten. För det återvunna bindemedlet bestämdes mjukpunkt 
enligt kula- och ringmetoden. Analysen har genomförts på sådant sätt, att binde
medlet endast har förändrats obetydligt vid extraktionen. De funna mjukpunk
terna kunna därför anses ganska nära visa bindemedlets verkliga mjukpunkt i 
beläggningen. Det resterande stenmaterialet siktades. Dessutom uppmättes för 
en del av beläggningsproven bindemedlets brytpunkt enligt Fraass och belägg
ningens förmåga att tåla upprepade böjningar. De senare bestämningarna ut
fördes i väginstitutets nya böjprovmaskin på beläggningsplattor med dimen
sionerna 40 X  15 X  3,7 cm, som tillverkades genom uppvärmning, blandning 
och komprimering av de uthuggna beläggningsproven. Beläggningsplattorna 
komprimerades därvid till samma hålrum som i beläggningen på vägen. Plat
torna kyldes ned till o° C och utsattes i böjprovmaskinen för upprepade böj
ningar till en bestämd krökningsradie (ca 35 m), varvid böjkraften och det antal 
böjningar, som plattorna tålde, innan de brusto, registrerades.

Med ledning av upptagna jordprov har underlaget under beläggningarna klas
sificerats på följande sätt:

Klass A : överbyggnad av gott, icke vatten- eller tjälkänsligt material och 
därunder gott, väldränerat, icke tjälfarligt material.

Klass B: Tämligen godartat underlag, som icke kan hänföras till A  eller C.
Klass C : överbyggnaden innehåller tjocka lager av vatten- och tjälkänsligt 

material och därunder icke förstklassigt material med dålig dränering.
Resultaten från undersökningarna av beläggningarnas sammansättning och 

bindemedlets egenskaper samt underlagets sammansättning och uppbyggnad ha 
sammanställts så att de lätt ha kunnat överblickas. Några exempel ur denna sam
manställning finnas på sid. 13. Till höger visas schematiskt hur vägkroppen un
der beläggningen var uppbyggd. Höjdskalan är densamma i alla tre fallen.



Analysvärden för 
top ekan:

Bindemedels-
halt . . . .  8,5 %

Hålrum . . . .  3,8 %
Mjukpunkt . 790 C 
Stenmaterial:
<  0,074 . . .  13 °/o
< 2  ...........  74 °/o
< 1 1 , 3  .........  10 0 %
Underlag: Klass C.

Sandasfalt (4 cm) på indränkt asfaltmakadam (4 cm). Sträcka 26. Provpunkt 
Beläggningen var slät, jämn och utan sprickor.

Flera ytbehandlingar (7 st) på asfaltmak. (6 cm). Sträcka 29. Provpunkt 1. 
Beläggningen hade feta och blanka partier och var utan sprickor.

Exempel på olika typer av beläggningsytor och underlag
Topeka (5 cm). Sträcka 9. Provpunkt 1.

Beläggningen var starkt sprucken. Makadamen var plansliten i ytan.

Analysvärden 
för sandasfalten:

Bindemedels-
halt . . . .  10,2 %  

Hålrum . . . .  1,4 %
Mjukpunkt . 590 C 
Stenmaterial:
<  0,074 . . .  12 %
<  0,25 . . . .  24 %
< 2    9 8 %
Underlag: Klass A.

Analys av slitlagret:

Bindemedels-
h a l t   6,2 %

Hålrum . . . .  1,7 %
Mjukpunkt . 56° C
Stenmaterial:
<C 0,074 . . .  21 °/o
< 2    8 8 %
< 1 1 , 3  .........  1 0 0 %
Underlag: Klass B.



SP R IC K B IL D N IN G E N S  SAMBAND 

MED E G E N S K A P E R  HOS U N D E R L A G E T  

O C H  B E L Ä G G N IN G E N

Underlaget

G e n ö M GRUPPERING av provpunkternas underlag i klasser enligt de grunder, 
som ha angivits på sid. 6, kan man få fram ett statistiskt samband mellan sprick
bildningen och underlagets godhet (tabell II).

Tabell IL  Underlagets samband med sprickbildningen

A v  de hela belägg
ningarna lågo: 6 på underlag A, därav 2 »högklassiga»

6 » » B, » 3 »
2 » » C, » 2 »

A v  de spruckna be
läggningarna lågo: o » » A,

8 » » B, » 7 »
7 » » C, » 4 »

Procenten hela beläggnings pr ov av totala antalet i varje klass var:

på underlag A  100 °/o 
» » B ca 40 °/o
» » C ca 20 °/o

Antalet provpunkter är alltför litet för att statistiken skall vara säker. Det 
förefintliga materialet visar dock, att beläggningar på underlag Klass A ha 
hållit till 10 0 % . Inom Klass B voro antalet provpunkter med hel beläggning 
omkring 40 %  och för Klass C endast omkring 20 % . Underlagets inverkan 
på beläggningarnas hållbarhet framgår således tydligt. Indränkningar och yt
behandlingar ligga till största delen på fullgott eller i det närmaste fullgott 
underlag. De ha också klarat sig förhållandevis bra. Även deras sammansätt
ning har emellertid inverkat såsom visas i fortsättningen.

Underlaget för beläggningarna av högklassig typ, asfaltbetong, sandasfalt och 
topeka, är till största delen dåligt eller ej fullgott (klasserna B och C). Dessa 
sträckor äro delvis mycket spruckna, delvis hela.



Fig. 7. Tydligt begränsad sprickbildning på en sandasfaltsträcka.
Fig. 7. Locally limited cracking of sheet asphalt.

Beläggningen

På en av sandasfaltsträckorna (nr 26) förekommo spruckna partier omväx
lande med hela partier. Gränserna mellan dem voro tydliga (fig. 7). Med en serie 
provpunkter undersöktes här beläggning och underlag i såväl spruckna som 
hela partier. Därav framgick, att underlaget var tämligen lika för alla prov
punkter och att synbart inga väsentliga olikheter funnos beträffande vägkrop- 
pens utformning och dränering. Orsaken till att en del partier voro spruckna 
och andra hela, måste därför vara att söka i variation hos beläggningens egen
skaper.

Siktkurvorna för stenmaterialet i sandasfalten (fig. 3 b) äro nära samman
fallande och något samband mellan kurvform och sprickbildning synes ej före
ligga.

Bindemedelshalten är beroende av flera faktorer såsom kornkurva, sten
materialets form, hålrummet m m, och något enkelt samband mellan binde- 
medelshalten och sprickbildningen har ej kunnat påvisas. Det bör dock fram
hållas, att de relativt feta — och samtidigt mjuka — slitlagren av upprepade 
ytbehandlingar hade blott få sprickor.

Men däremot finner man för sandasfalten en tydlig korrelation mellan å 
ena sidan sprickbildningen och å andra sidan bindemedlets mjukpunkt och 
hålrummet. I provpunkter med sprucken beläggning hade sålunda bindemedlet 
hög mjukpunkt och sandasfalten stort hålrum.

I fig. 8 anges mjukpunkt och hålrum för samtliga prov från de högklassiga 
beläggningarna. Hela beläggningar ha markerats med cirklar och spruckna be
läggningar med kryss. Intill markeringarna har underlagets klass angivits med 
bokstäver. (För de punkter, där bokstav saknas är underlaget ej undersökt). 
A v diagrammet kan man tydligt se, att sprickbildningen är vanligare, när mjuk
punkten är mycket hög samt också vanligare, när hålrummet är stort. A v dia-



Fig. 8. Sambandet mellan bindemedlets mjukpunkt och beläggningens hålrum. Prov från hel 
beläggning markerade med ringar, prov från sprucken beläggning markerade med kryss. Samt
liga prov äro från högklassiga beläggningar: sandasfalt, topeka och asfaltbetong. Bokstäverna 

ange underlagets klass. För de punkter, där bokstav saknas, är underlaget ej undersökt.

Fig. 8. Relation between ring and ball melting points o f binders and voids and cracking of pave
ments. O  =  uncracked pavements, +  =  cracked pavements. Letters indicate group of base 

(See English summary) where this has been investigated.

grammet framgår även att hålrum och mjukpunkt stå i en viss relation till 
varandra. Högre mjukpunkt motsvaras i regel av större hålrum.

Liknande samband kan iakttagas i fig. 9, vari bindemedlets mjukpunkt har 
utbytts mot dess brytpunkt. Beläggningar, som ha innehållit bindemedel med låg 
brytpunkt, ha hållit och ha vanligen haft mindre hålrum än beläggningar av 
bindemedel med hög brytpunkt.

Det förefaller troligt, att större hårdhet hos bindemedlet försvårat komprime
ringen, så att hålrummet blivit större av denna anledning. Bindemedlets stora 
hårdhet synes sålunda vara grundorsaken till sprickbildningen och att döma av 
fig. 8 ligger gränsen mellan hela och spruckna beläggningar vid mjukpunkt 
67 7 2 °*



Fig. 9. Sambandet mellan bindemedlets brytpunkt och beläggningens hålrum. Prov från hel 
beläggning markerade med ringar, prov från sprucken beläggning markerade med kryss.

(Högklassiga beläggningar.)

Fig. 9. Relation between Fraass brittleness point and voids. Sym bols as in fig. 8.

Sambandet mellan bindemedlets hårdhet och sprickbildningen har tidigare observe
rats. Sålunda anger C. L. Shattuck1 följande samband mellan sprickbildning och binde
medlets penetration.

Samband mellan sprickbildning i vägbeläggningar och penetration hos återvunnet
bituminöst bindemedel

^prov Penetration 25° C Vägens tillstånd

7 33 Mycket bra, inga sprickor.
12 22— 30 Bra, mycket få sprickor.
10 13 — 22 Illa sprucken.
4 1 1  Mycket illa sprucken.

1 C. L. Shattuck, Proc. Arsoc. Asphalt Paving Technol., Dec. (1940) 186.



Fig. io. Sambandet mellan mjukpunkten och antalet böjningar i böjprovmaskinen som belägg- 
ningsplattor kunnat motstå före brott. Plattorna ha tillverkats av prov från sandasfaltsträckorna 
pa provvägen. Prov från hel beläggning ha markerats med ringar, prov från sprucken beläggning 
med kryss. Temperaturen vid böjprovningen var o° C. Minsta krökningsradien var omkring 

35 m och böjfrekvensen var 2 dubbelböjningar per sek.

Fig. 10. Fatigue bending test on slabs, made from  sheet asphalt samples from  the road. Num ber 
of bendings to produce cracks in slabs has been plotted against melting point of recovered binder. 
Symbols as in fig. 8. Testing temperature =  o° C. Slabs were bent to a curvature radius of 

35 m at a speed of 2 bendings per sec.

Tabellen visar samma tendens som fig. 8 och 9. Med ökad hårdhet hos bindemedlet 
följer en allt kraftigare sprickbildning.

Omräknas penetrationen i tabellen till motsvarande mjukpunkt1, finner man, att gräns
värdena mellan hela och spruckna beläggningar äro rätt överensstämmande med resul
taten från Hälsingborgs-provvägen. Penetrationen 22, som i Shattucks tabell utgör 
gränsen mellan illa spruckna och bra beläggningar med mycket få sprickor, motsvarar 
nämligen en mjukpunkt av ca 630.

I fig. 10 visas resultat av försök i böjprovningsmaskinen med sandasfalt
beläggningar från provvägen enligt på sid. 12 angiven provningsmetod. Antalet 
böjningar, som sandasfalten har tålt, innan den brustit, har avsatts som funk
tion av bindemedlets mjukpunkt. Sandasfalt, som var hel på provvägen, har

1 Omräkningen till benämningstemperatur har skett med hjälp av en tabell av Neppe (Journ. 
of The Institute of Petroleum, March 1952) över sambandet mellan penetration och viskositet 
samt väginstitutets viskositetsdiagram (Hallberg, Meddelande 7 1, 1945).



markerats med ringar och sandasfalt, som var sprucken, med kryss. A v diagram
met framgår, att plattor, tillverkade av sandasfalt, som var hel på vägen, mot- 
stodo flera böjningar i böjprovmaskinen än plattor av sandasfalt, som var spruc
ken på vägen. Resultaten i böjprovmaskinen stå således i tydlig relation till sand
asfaltens hållbarhet på vägen. Vidare ser man, att antalet böjningar före brott 
ha minskat med ökande mjukpunkt. Sandasfalt innehållande asfalt med låg 
mjukpunkt har sålunda kunnat motstå ett större antal böjningar än sandasfalt 
av asfalt med hög mjukpunkt.

När beläggningarna av sandasfalt och topeka på sin tid utfördes på prov
vägen, användes enligt arbetsbeskrivningarna asfalt av penetration 40— 50, dvs. 
asfalt mellan gränserna A 140 och A 150. För en så hård asfalt är mjuk
punkten normalt ungefär 55 ° C.  Att analysvärdena givit ett högre värde på 
hårdheten hos bindemedlet, än vad arbetsbeskrivningarna angivit, kan i viss 
utsträckning förklaras av att bindemedlet hårdnat med tiden. De extremt höga 
värdena på bindemedlets hårdhet i de spruckna partierna tyda dock på att binde
medlet i dessa partier redan vid läggningen haft en hårdhet, som överstigit ar
betsbeskrivningarnas övre gräns.

Eftersom bindemedlet varit mycket hårt på vissa sträckor, är det tänkbart, 
att en del sprickor i beläggningarna uppkommit på grund av temperaturspän
ningar under stark kyla. Därpå tyder bland annat iakttagelser av ortsbefolk
ningen, som meddelat, att man i ett av samhällena vid vägen under en mycket 
kall natt hört en kraftig smäll och dagen efter funnit, att den bituminösa be
läggningen spruckit.

Analysvärdena visa, att bindemedlen till y t b e h a n d l i n g a r n a  ha varit 
mjuka (K. &  R. 28— 56) i förhållande till bindemedlen till de högklassiga be
läggningarna. De mjuka bindemedlen ha antagligen bidragit till böjligheten och 
den självläkande förmågan och därmed hållbarheten hos ytbehandlingarna. Y t
behandlingarna voro också till största delen sprickfria, där underlaget icke var 
klassificerat som dåligt. Men som tidigare nämnts voro ytbehandlingarna blan
kare och ojämnare än beläggningar med hårdare bindemedel.



S L U T O R D

U N D E R S Ö K N IN G E N  av provvägen har understrukit betydelsen av att under
laget under en bituminös beläggning skall vara gott samt visat att bindemedlets 
hårdhet spelar en stor roll för sprickbildningen. I undersökta partier, där under
laget visat sig vara fullgott, voro alla beläggningar, även tunna skikt av yt
behandling, sprickfria. I partier, där underlaget var dåligt, voro ytbehand
lingarna och även de flesta högklassiga beläggningarna spruckna.

Beläggningar av högklassig typ med mycket hårda bindemedel (mjukpunkt 
över 72°) hade spruckit, där underlaget icke var fullgott, medan beläggningar 
av samma typ med mjukare bindemedel på liknande underlag voro utan spric
kor. Ytbehandlingarna, som innehöllo mjukare bindemedel än de högklassiga 
typerna av beläggning voro till största delen sprickfria, även där underlaget icke 
var fullgott, men långa sträckor voro i stället ojämna och blanka.

Provvägen har dessutom visat cementbetongens, klinkerns, gatstenens och 
de högklassiga bituminösa beläggningarnas förmåga att under många år motstå 
trafikens angrepp.



SU M M A RY

L  1927—28, in Southern Sweden near the town of Hälsingborg, a test road was 
built comprising 33 test stretches of pavements of types varying from simple 
surface treatments on water-bound macadam to cement concrete pavements and 
set pavements of granite and bricks. (Table 1.) Since then, the pavements of 
cheaper types made with bitumen or tar have been regularly maintained with 
surface treatments, whereas the higher types of pavements have had little or 
no maintenance. In 1949, prior to thorough repairing and resurfacing, the test 
road was inspected closely. Of special interest were the high class types of 
bituminous “ dense”  pavements, since some of these were badly cracked while 
others showed little damage. To find the causes of these differences in cracking, 
the bases of the pavements were tested for strength and water and frost sus
ceptibilities. The bases were classed in three groups. Of these, Group A  contained 
the best bases which were stable in all weathers and during all seasons, while 
Group C comprised bases in which occurred thick layers sensitive to water and 
frost. The bases in Group B formed an intermediate group.

It was found that 100 percent of the high type bituminous pavements on bases 
belonging to Group A were intact (uncracked), while for Group B the percentage 
of intact pavements was reduced to 40, and for Group C to 20 only. This clearly 
demonstrated the influence of the base of a pavement upon the life of the latter.

The composition of the pavement was also found to be of importance. On 
the whole, those inexpensive pavements which had been surface treated from 
time to time with soft binders, showed practically no cracking—instead they 
suffered from bleeding and unevenness—whereas with the dense “ high type” 
pavements cracking was common. Samples of this latter type of pavements were 
tested in the laboratory and it was evident that high melting and brittleness 
points of the binder were apt to cause cracking. (Fig. 8—9). The boundary between 
cracking and noncracking pavements seems to lie around 67—720 C ring and 
ball melting points for the recovered binder. These results correspond roughly 
to those published by Shattuck (ref., page 17).

Furthermore, fatigue bending tests have also been made in the laboratory 
on sample slabs taken from the sheet asphalt surfaces. The slabs originating 
from cracked surfaces showed less durability than those from uncracked surfaces 
and here was again demonstrated the clear relation between melting point of 
binder and durability (fig. 10).
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