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Förord
Valet av beläggning måste vid nybyggnad och underhåll ta hänsyn till en rad parametrar såsom trafik,
vägkonstruktion, körfältets utformning, vägens tillstånd, klimat, årskostnad och en rad
miljöparametrar. Syftet med detta kunskapsdokument är att tydliggöra och förstå de processer som
ligger bakom valet av beläggning. Dokumentet ger råd för både utförande och totalentreprenader.
Vidare finns en genomgång av de analysmetoder som är nödvändiga för att säkerställa att
beläggningen får avsedda egenskaper.
Dokumentet bör användas tillsammans med Trafikverkets råds och kravdokument med inriktning på
vägbeläggningar.
Författare till dokumentet var från början Svante Johansson, Travecon HB, Safwat Said, VTI, Pereric
Westergren och Jesper Elsander, Trafikverket. Dokumentet har 2014 reviderats av Björn Kullander och
Torbjörn Jacobson, Trafikverket
Författarna vill tacka alla som under dokumentets framväxande bidragit med kloka synpunkter.

Borlänge i december 2014

Mats Karlsson
Investering, Teknik & Miljö
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1

Inledning

Denna publikation ska användas vid val av beläggning för nybyggnad, ombyggnad, förstärkning och
underhåll av vägar. Andra dokument som anknyter till val av beläggning är:



TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav för Vägkonstruktion
TRVR Väg, Trafikverkets tekniska råd för Vägkonstruktion.

Valet av beläggning har avgränsats till bitumenbundna beläggningar. Alternativet är cementbundna
beläggningar, vilka kan vara samhällsekonomiskt fördelaktigare vid höga trafikflöden.
När valet är klart och tekniska beskrivningar på objektnivå ska upprättas ska kapitel DCC i AMA 13
Anläggning och dokumenten TDOK 2014:0245, Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning
13 samt TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager användas. Även i detta skede kan Trafikverkets
Publikationer TRVK Väg och TRVR Väg vara till hjälp.
Att välja beläggning har historiskt inte varit någon komplicerad process. Tidigare fanns endast ett fåtal
beläggningar att välja mellan och de som gjorde valet hade oftast mångårig erfarenhet av
beläggningars funktion på olika typer av vägobjekt. Idag är situationen annorlunda. En
generationsväxling pågår bland dem som ska välja beläggning. Det finns ett större antal olika typer av
beläggning som har varierande egenskaper. Ökande trafik, nya fordonstyper och tunga laster ger
ökade påkänningar i beläggningen. Långtgående krav ställs på miljö och trafiksäkerhet. Egenskaperna
kan numera i de flesta fall mätas med olika mätmetoder och beläggningarnas funktionsegenskaper kan
prioriteras.
Tre olika huvudprinciper kan urskiljas för att välja beläggning:
 att välja en funktionsbaserad beläggning genom att ange funktionskrav på vägytan, t ex.
maxvärden för spår och IRI över en bestämd tidsperiod.
 att välja en funktionsbaserad beläggning genom att ange funktionskrav på beläggningslager,
som verifieras med provning av borrkärnor från aktuellt lager. Om detta inte är möjligt kan
provning utföras på laboratoriepackade provkroppar av den aktuella beläggningsmassan.
 att välja en standardbeläggning genom att ange krav på kvalitet hos material,
sammansättning och utförande, där funktionen är känd genom lång erfarenhet.
Genom bl. a ökande påkänningar av trafik, högre krav på trafiksäkerhet, högre miljökrav och ett
samhällsekonomiskt tänkande kan ibland en standardbeläggning vara otillräcklig och en skräddarsydd
lösning baserad på funktionskrav kan vara att föredra. Å andra sidan kan inte funktionstänkandet
tillämpas genomgående för val av beläggning. Funktionsegenskaper är i många fall svåra att mäta.
Fortfarande finns ett stort behov av utveckling av metoder och krav för beläggningars
funktionsegenskaper, bl. a när det gäller funktion över längre tid.
Som komplement till denna handbok kan även Kommunförbundets handbok för val av beläggning "I
valet och kvalet" användas.
I följande kapitel beskrivs de olika skedena vid val av beläggning närmare och vägledning ges för val av
såväl standardbeläggning som funktionsbaserad beläggning.
Ingen uppdelning har gjorts i Nybyggnad och Underhåll. Vanligen relateras kraven på beläggningens
egenskaper i första hand till trafik, vägtyp och klimat, vilket medför att samma typer av beläggningar
kan användas i flera fall. En uppdelning skulle medföra många upprepningar. När skillnader finns har
detta i stället noterats i texten.
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Valet av beläggning har avgränsats till bitumenbundna beläggningar. Alternativet är cementbundna
beläggningar, vilka kan vara samhällsekonomiskt fördelaktigare vid höga trafikflöden.
Schematisk bild över stegen vid val av beläggning:
1.
2.
3.
4.
5.

Objektspecifik data
Tillståndsbeskrivning
Orsaker till nedbrytning
Miljöaspekter
Årskostnad

6. Val av åtgärd och beläggning

7. Relevant kravprofil

8. Upphandling sker antingen genom
utförandeentreprenad eller
totalentreprenad med krav på funktion
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2

Allmänt

Konstruktiv utformning av en beläggning styrs i första hand av den trafikbelastning beläggningen
kommer att utsättas för. Antalet fordon, andelen tung trafik, max last och hastighet är viktiga
parametrar. Därtill kommer klimatet där långvarig kyla, långvarig värme och nederbörd har stor
betydelse. Avgörande är också om beläggningen ska ligga som bärlager, bindlager, justeringslager eller
slitlager. Utöver detta gäller, i första hand för slitlagret, att särskild hänsyn bör tas till miljön och
trafiksäkerheten.

2.1

Uppbyggnad av belagd väg

Vägens uppbyggnad bestäms i huvudsak av trafik, klimat och aktuell undergrund.

2.1.1

Lågtrafikerad väg

En lågtrafikerad belagd väg är vanligen uppbyggd med obundet förstärkningslager, obundet bärlager
och ett slitlager. Slitlagret kan bestå av en massabeläggning eller en ytbehandling av typ Y1B eller Y1G.
Slitlagrets uppgift är att ge en jämn och dammfri yta för trafikanten samt ett tak och ett skydd för
vägkroppen.

Bundet slitlager
Bundet bärlager

Obundet förstärkningslager

Figur 2-1. Principiell uppbyggnad av lågtrafikerad väg.
2.1.2

Medel- och högtrafikerad väg

En medel- eller högtrafikerad väg är vanligen uppbyggd av obundet förstärkningslager, obundet
bärlager, bundet bärlager, bundet bindlager och bundet slitlager (fig. 2-2). Tjocklekarna hos de olika
lagren beror på undergrunden, klimatet och trafikbelastningen. Slitlagret består av en asfaltbeläggning
av något slag beroende på trafik och önskade egenskaper. Bindlagret består vanligen av en
asfaltbetong och har som uppgift att fördela trafiklasten och att reducera risken för spårbildning. Vid
tunnare konstruktioner utelämnas vanligen bindlagret. Det bundna bärlagret ska fördela trafiklasterna
och kunna tåla många passager av tunga fordon.
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Bundet slitlager
Bundet bindlager
Bundet bärlager
Obundet bärlager

Obundet förstärkningslager

Figur 2-2. Principiell uppbyggnad av medel- och högtrafikerad väg.

2.2

Beläggningstyper

Det finns ett antal olika beläggningstyper att välja mellan beroende på vilken funktion som
eftersträvas. Här beskrivs kortfattat de vanligaste standardbeläggningarna. Beläggningstyperna kan
varieras genom att ändra bindemedelstyp eller maximal stenstorlek. Förutom de beläggningar som
nämns här finns ett antal firmabundna varianter.

2.2.1

Massabeläggningar

Massabeläggningar tillverkas genom att stenmaterial och bituminöst bindemedel tillsammans med ev.
tillsatsmedel blandas i ett blandningsverk. De indelas i varma (>120 °C), halvvarma (50-120 °C) och
kalla (<50 °C) beroende på temperaturen vid tillverkning och utläggning. Massabeläggningar kan
användas i alla typer av bundna lager på vägar, gator, planer mm. I tabellerna 2-1 t.o.m. 2-3 redovisas
olika beläggningstyper av asfaltmassa och deras vanliga användningsområden. De beteckningar som
anges inom parentes är de engelska förkortningar som används i Europa.
Vid tillverkning av massa kan returasfalt återvinnas genom att tillsättas i form av asfaltgranulat i olika
halter. Befintlig beläggning kan också återvinnas direkt på väg genom Repaving eller Remixing. Mer om
detta finns i "Handbok för återvinning av asfalt".

Tabell 2-1. Beläggningstyper av varm asfaltmassa.
Varma massor

Huvudsakliga användningsområden

Tät asfaltbetong, ABT (AC)

Vanligt justerings- och slitlager på låg- och medeltrafikerade
vägar.

Dränerande asfaltbetong, ABD (PA)

Slitlager på vägar med bullerproblem eller
vattenplaningsproblem.

Stenrik asfaltbetong, ABS (SMA)

Vanligt slitlager på medel- och högtrafikerade vägar.

Bindlager av asfaltbetong, ABb
(ACbind)

Vanligt bind- och justeringslager på medel- och högtrafikerade
vägar.

Asfaltgrus, AG (ACbär)

Vanligt bärlager på alla typer av vägar.
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Tabell 2-2. Beläggningstyper av halvvarm asfaltmassa.
Halvvarma massor

Huvudsakliga användningsområden

Mjukbitumenbundet grus, MJOG
(SAslit)

Vanligt slitlager på lågtrafikerade vägar. Används även där
rörelser i underlaget kan förväntas.

Mjukgjort asfaltgrus, MJAG (SAbär)

Vanligt bärlager på lågtrafikerade vägar.

Tabell 2-3. Beläggningstyper av kallt- och halvvarmt återvunnen asfaltmassa.
Återvunna massor

Huvudsakliga användningsområden

Halvvarmt återvunnen asfaltmassa
ÅAHV MJOG, ÅAHV MJAG

Används som bär- och slitlager på lågtrafikerade vägar.

Kallt återvunnen asfaltmassa ÅAK
MJOG, ÅAK MJAG

Används som bär- och slitlager på lågtrafikerade vägar.

2.2.2

Tunnskiktsbeläggningar

En tunnskiktsbeläggning tillverkas genom att en modifierad bitumenemulsion först sprids ut i ett tjockt
skikt på vägytan och direkt därefter läggs ett tunt lager av öppen varmblandad asfaltmassa ut i
klisterskiktet och packas. Avsikten är att det underliggande klisterskiktet ska tränga upp i det
ovanpåliggande massalagret för att säkerställa täthet och vidhäftning. Beläggningstypen kallas
Tunnskiktsbeläggning kombination, TSK. Det finns flera firmabundna varianter av den här
beläggningstypen. Den används som slitlager på främst högtrafikerade vägar.

2.2.3

Gjutasfaltbeläggning

Gjutasfaltmassa tillverkas i speciella gjutasfaltverk vid något högre temperatur än varmblandad
asfaltmassa. Bindemedlet är numera alltid av typ polymermodiferat bitumen. Gjutasfalt innehåller mer
bindemedel än andra massor och är helt tät. Den är således ett bra alternativ när en vattentät
beläggning önskas. Gjutasfalt används därför ofta som bind- och slitlager på broar.
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2.2.4

Tankbeläggningar

Tankbeläggningar tillverkas genom att bindemedel och stenmaterial läggs ut var för sig. Vid utförande
av ytbehandling sprids bindemedlet ut först och därefter sprids stenmaterialet ut ovanpå bindemedlet.
Vid utförande av indränkt makadam läggs stenmaterialet ut först och sedan sprids bindemedlet över
det utlagda stenmaterialet. I tabell 2-4 visas olika beläggningstyper av tankbeläggning.

Tabell 2-4. Beläggningstyper av tankbeläggning.
Tankbeläggning

Huvudsakligt användningsområde

Enkel ytbehandling på bitumen-bundet
underlag, Y1B.
Dubbel ytbehandling på bitumenbundet underlag, Y2B.

Används som slitlager på medel- och lågtrafikerade vägar.

Enkel ytbehandling på grusunderlag,
Y1G.

Används som slitlager på lågtrafikerade vägar.

Indränkt makadam, IM.

Används som förstärkningslager vid nybyggnad på
bergbitumenöverbyggnad (BBÖ). Används också vid
justering av kanthäng och större spår på lågtrafikerad
väg. Tätad Indränkt Makadam används även som slitlager
på lågtrafikerade vägar.

Tätad indränkt makadam, IMT,
Justeringslager av indränkt makadam,
JIM.

Används sparsamt som slitlager på medel- och
lågtrafikerade vägar.

Tätat justeringslager av indränkt
makadam, JIMT.

2.2.5

Förseglingar

Förseglingar är av två typer. Dels är det bindemedelsförsegling, F, som tillverkas genom att ett
bindemedel sprids ut i ett tunt skikt på vägytan och därefter flisas bindemedelsskiktet av med en
finkornig ballastfraktion. Dels är det slamförsegling, ES, där bindemedel och stenmaterial blandas i en
maskin och läggs ut som ett slam som ganska snabbt härdar. Försegling används bl. a för att täta
öppna ytor och för att fräscha upp åldrade ytor på asfaltbeläggningar.

2.3

Principer för val av beläggning

Vid val av beläggning är det objektets användning och läge, såsom trafik, hastighet och klimat, som
avgör vilka egenskaper beläggningen bör ha. Vid mycket tung spårbunden trafik behöver beläggningen
t ex ha god resistens mot krypdeformationer. Det är således de påfrestningar som beläggningen
utsätts för som ska styra valet av funktion så att nedbrytningen kan minimeras. Att uppnå teknisk och
ekonomisk optimering kan i vissa fall vara svårt genom användning av enbart standardbeläggningar
baserade på empiriska kunskaper.
Pyramidmetoden, som beskrivs i (Korteweg) kan vara ett bra hjälpmedel för att beskriva principen vid
val av beläggning. Nedan i fig. 2-3 har metoden använts för att illustrera olika nivåer av funktion på
kraven vid upphandling av beläggning.
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Trafikantkrav
Framkomlighet,
säkerhet mm
Krav på
ytegenskaper

Jämnhet, friktion

Strukturella krav
Bärighet
(FWD, accelererad provning)

Krav på lager
Styvhet, utmattning, stabilitet, vattenkänslighet
mm

Krav på material
Gradering, hålrum, bindemedelshalt, penetration mm

Figur 2-3. Pyramidmetoden, princip för val av beläggning.
De högsta kraven vid val av beläggning bör vara krav på trafikanternas säkerhet, miljö och
framkomlighet. I många fall kan de överensstämma med kraven på teknisk och ekonomisk optimering.
Den lägsta nivån vid val av beläggning är att välja en standardbeläggning utan att utvärdera andra
tänkbara alternativ. Val av beläggning baserat på krav enbart på beläggningars sammansättning och
material kan vara utvecklingshämmande. Det motsvarar den lägsta nivån i pyramiden i fig. 2-3. Redan
vid nivå två i pyramiden, "krav på lager", öppnar sig möjligheten till analytiskt tänkande och val av
beläggning för kända behov. Vid nivå tre, ”strukturella krav”, kan även samverkan mellan olika lager i
vägkroppen analyseras och möjligheten att kunna välja den för ändamålet bästa beläggningen ökar.
Vid nivå fyra, ”krav på ytegenskaper”, måste underliggande krav på lägre nivåer i pyramiden beaktas
för att kraven ska kunna uppfyllas. Krav på ytegenskaper över tid används vanligen vid
funktionsentreprenader. Vid val av beläggning eftersträvas de högsta nivåerna i pyramiden. Eftersom
mätmetoder och funktionskrav ännu är ofullständiga kan det vara nödvändigt att kombinera krav från
mer än en nivå för att göra ett bra beläggningsval.

2.4

Samhällsekonomiska beräkningar

För att optimera valet av beläggning behöver valet styras via samhällsekonomiska beräkningar där
effekterna för olika beläggningsalternativ beräknas och jämförs. För ändamålet har Trafikverket
utvecklat en beräkningsmodell "Trafikverkets beräkningsmodell för samhällsekonomisk analys av
beläggningar" där effekterna av slitage, emission av buller och partiklar samt rullmotstånd kan
beräknas. Beräkningen görs som en relativ jämförelse mellan årskostnader för en stenrik asfaltbetong
typ ABS16 och olika beläggningsalternativ. Resultaten från de samhällsekonomiska beräkningarna för
de olika beläggningsalternativen beräknas och jämförs med varandra. Den för samhället mest
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förmånliga beläggningen bör väljas om inte restriktioner i något avseende, t ex miljökrav eller
begränsade resurser, medför att det ur samhällsekonomisk synpunkt bästa alternativet inte kan väljas.
Se vidare under kapitel 8.
Under beläggningens livscykel sker en nedbrytning som förändrar beläggningens egenskaper.
Beläggningen slits ner av inverkan från trafiken och t ex spår och ojämnheter kan uppstå. Klimatet
orsakar också viss nedbrytning som kan leda till bl. a sprickor och stenlossning från beläggningen.
Nedbrytningen har betydelse också för vägtrafikens miljöpåverkan som normalt ökar med vägens
nedbrytning. Om nedbrytningen bedöms ha större betydelse för något av de jämförda alternativen vid
val av beläggning bör hänsyn tas till detta.
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3

Arbetsgång vid val av beläggning

En noggrann genomgång av aktuellt objekt utgör grunden för anpassning av en lämplig beläggning till
objektet. Här följer ett förslag till arbetsgång vid val av beläggning. Arbetsgången kan användas i
tillämpliga delar beroende på typ av objekt och om det gäller nybyggnad, förstärkning eller underhåll.
 Kartlägg objektet
o Bestäm objekttyp
o Kartlägg trafikförhållandena
o Notera klimatdata
 Gör en noggrann tillståndsbeskrivning baserad på bl. a
o Historiska data
o Data från vägytemätningar
o Data från okulärbesiktning
o Data från bärighetsundersökning
 Fallviktsdata
 Georadardata
 Provtagningsdata
 Data om dränering och avvattning
o Funktionsprovning
 Dela in i homogena delsträckor
 Bedöm orsaker till nedbrytning
 Bestäm relevanta krav på den nya beläggningen
 Selektera beläggningar som klarar nedbrytningen och som uppfyller kraven
 Gör en bedömning av åtgärdens livslängd
 Värdera alternativen ur samhällsekonomisk synpunkt där hänsyn tas även till trafiksäkerhet
och miljö genom användning av Trafikverkets beräkningsmodell för samhällsekonomisk analys
av beläggningar
 Välj den beläggning som är bäst ur samhällsekonomisk synpunkt
 Om det finns restriktioner, t ex bestämda krav ur, trafiksäkerhets-, miljö- eller
kostnadssynpunkt kan valet ändå bli ett alternativ som inte är det bästa ur samhällsekonomisk
synpunkt.

3.1
3.1.1

Objektspecifika data
Objekttyp

Ett beläggningsobjekt innefattar vanligen flera olika objekttyper. Varje objekttyp kan behöva en egen
beläggningslösning. Objektet bör därför delas in i olika delobjekt för att underlätta valet av
ändamålsenlig beläggning. Här ges exempel på några objekttyper:
 Motorväg
 Trefältsväg
 Tvåfältsväg
 Bro
 Vägren
 Rondell
 Väg- eller gatukorsning
 Busshållplats
 P-plats
 Gångbana
 Gångväg
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Längder, bredder och ytor för de ingående delobjekten bestäms så att en förhandskalkyl kan
upprättas. På varje objekttyp kan sedan olika förhållanden råda avseende klimat, trafik m.m, vilket
påverkar valet av beläggning.

3.1.2

Trafik

Trafiklasten anges vanligen som ÅDTt för en väg, dvs. den totala årsmedeldygnstrafiken i vägens båda
riktningar. Om trafikmätningar har utförts på objektet är det sannolikt att en uppdelning finns i ÅDTk
för vägen, dvs. årsmedeldygnstrafiken per körfält. Troligen finns i sådana fall också uppgifter på
andelen tunga fordon per körfält på objektet, ÅDTk,tung.
Det är viktigt att trafiksiffrorna är aktuella och noggrant angivna så att ett optimalt beläggningsval kan
göras. På en norrländsk timmerväg kan det t ex vara så att de tunga fordonen med last i huvudsak går i
den ena riktningen och på en motorväg är det vanligt att den största andelen tunga fordon går i höger
körfält, K1. Det är också viktigt att känna till förväntad trafikutveckling under dimensioneringsperioden
för att komma rätt vid valet av beläggning.
Beräkning av trafik med hänsyn till stenmaterialets egenskaper, nötningsresistens
Beräkningen utförs enligt informationsruta 1 nedan och görs per körfält. Vid beräkningen tas hänsyn
till faktorerna trafikandel med dubbdäck, skyltad hastighet, vägbredd/ körfältsbredd och typ av
vinterväghållning, vilka alla bedöms ha stor betydelse för nötningen från dubbdäck.

Beräkning av trafik med hänsyn till nötning
För konstruktiv utformning av bitumenbundna slitlager används det justerade aktuella ÅDTk-värdet,
ÅDTk,just, dvs. årsdygnstrafik per körfält, multiplicerat med justeringsfaktorer för: trafikandel med
dubbdäck (DD), skyltad hastighet (SH), vägbredd/körfältsbredd (KF) och vinterväghållning (VH).
ÅDTk,just = ÅDTk * JDD * JSH*JKF * JVH

Formel för beräkning av trafik med hänsyn till nötning
Informationsruta 1. Beräkning av trafik från TRVK Väg.
Det erhållna värdet benämns ÅDTk,just eller den justerade årsmedeldygnstrafiken per körfält. Den
används i första hand till att bestämma slitlagrets nötningsegenskaper och stenmaterialets kvalitet i
slitlagret. En prognos av nötningen kan erhållas genom beräkning i TRV:s program PMS Objekt. För
standardbeläggningarna anges den stenmaterialkvalitet som erfordras i olika trafikklasser på
typbladen i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. I Trafikverkets råd (se informationsruta 2) anges
det nötningsvärde enligt Prall för olika trafikklasser som bör innehållas vid funktionskrav på borrprov.
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Nötningsresistens
Provning av nötningsresistens med Prall-metoden utförs i första hand på slitlager med beställd
beläggningstjocklek > 35 mm. Metoden fungerar väl på täta beläggningar av typen ABT och ABS med bra
stenmaterial. Vid tunnare lager kan beställaren begära provning och resultatredovisning, men resultaten
ska då inte användas i regleringssyfte.
Trafik ÅDTk,just

 7 000
3 500 – 7 000
1 500 – 3 500

Prallvärde i cm3
Slitlager av typen ABT, ABS
< 20
< 24
< 28

Informationsruta 2. Exempel på Prallvärden från TRVR Väg.

Beräkning av trafik med hänsyn till stenmaterialets egenskaper och val av bindemedel
Val av stenmaterial till standardbeläggningar för justeringslager, bindlager och bärlager samt val av
bindemedel kan utföras med ledning av antalet tunga fordon per körfält, ÅDTk,tung, beräknat som den
tunga trafikens andel av ÅDTk. Råd för val av bindemedel finns i regelverket se informationsruta 3.

Standardbindemedel
Rekommendationer för val av standardbindemedel. Karta med klimatzoner, se informationsruta 4.
Klimatzon
0-100

ÅDTK,tung
100-250
250-500

500-1000

>1000

1

100/150
160/220

70/100
100/150

70/100
100/150

50/70
70/100

50/70
70/100

2

100/150
160/220

100/150
160/220

70/100
100/150

70/100
100/150

50/70
70/100

3

160/220
330/430

100/150
160/220

100/150
160/220

70/100
100/150

70/100
100/150

4

160/220
330/430

160/220
330/430

100/150
160/220

100/150
160/220

70/100
100/150

5

330/430
Viskositetsbitumen

160/220
330/430

160/220
330/430

100/150
160/220
330/430

100/150
160/220

Informationsruta 3. Råd för val av bindemedel i TRVR.

16

Val av beläggning

3.1.3

Klimat

Klimatet påverkar en beläggnings nedbrytning på flera sätt. Kallt klimat med stränga vintrar kan ge
upphov till lågtemperatursprickor och sprickor p.g.a. ojämna tjällyftningar. Kallt klimat kräver mjukare
bindemedel. Kustklimat med milda vintrar och många frys-tö-cykler påverkar såväl nötningsresistensen
som beständigheten. Våta vägbanor nöts mer än torra och frysning av instängt vatten utgör ökad risk
för stenlossning. Varma sommardagar, som inte är ovanliga vid inlandsklimat, medför ökad risk för
permanenta deformationer. Använda klimatzoner vid vägbyggnad och underhåll framgår av
informationsruta 4.

Informationsruta 4. Klimatzoner enligt VVFS 2004:31.
Klimatdata för ett objekt kan vanligen erhållas från Trafikverket genom data från någon närliggande
VVIS-station eller från SMHI.

3.2

Tillståndsbeskrivning

Genom en tillståndsbeskrivning hos det aktuella objektet läggs grunden för valet av beläggning vid
underhåll och förstärkning. Tillståndet hos den befintliga beläggningen, och en kartläggning av orsaker
till beläggningens nedbrytning, kan vara avgörande information för upprättandet av kravspecifikationer
vid valet av en ny beläggning. Det ger information om vilka påfrestningar som objektet kommer att
utsättas för och vilka mekanismer som kommer att påverka nedbrytningen hos den nya beläggning som
ska väljas. Eftersom varje objekt är unikt är det värdefullt att kunna förutsäga möjliga orsaker till vägens
nedbrytning. Det ger god hjälp till optimering vid valet av beläggning. Anvisningar för utförande, analys
och bedömning av tillståndet finns i TRVMB 120, Inventering och värdering av befintlig väg.
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Som exempel kan nämnas vägavsnitt som normalt kommer att utsättas för långsamgående
spårbunden tung trafik, såsom fallet är vid busshållplatser, trafikljus och i uppförsbackar. Där är risken
för permanenta deformationer uppenbar och det är nödvändigt med en stabil beläggning. Om
egenskaperna hos den befintliga beläggningen finns noggrant dokumenterade kan det komma till
nytta vid val av och krav på det nya lagret.

3.2.1

Historiska data

Historiska data kan fås från flera olika källor. I vägunderhållsdata och i åtgärdsliggare finns tidigare
åtgärder beskrivna. Från vägens byggande kan handlingar finnas kvar som ger besked om
uppbyggnaden. Personliga kontakter, med t ex driftpersonal, kan ge nyttig information exempelvis om
var ojämnheter och uppfrysningar brukar uppstå under höst, vinter och vår.

3.2.2

Data från vägytemätningar

Trafikverket har sedan lång tid tillbaka gjort vägytemätningar på vägnätsnivå. Mätningarna redovisar
bl.a. spårdjup i mm, ojämnheter uttryckta som IRI-värden i mm/m, kantdjup och tvärfall. Genom
analys av sådana data kan vägens nedbrytning åskådliggöras. Vägunderhållsdata och vägytemätningar
finns idag redovisade i PMSV3 – information om belagda vägar (http://pmsv3.trafikverket.se).

3.2.3

Data från okulärbesiktning

Vägens tillstånd vid underhåll och förstärkning kan bedömas okulärt och beskrivas t ex med hjälp av
Kommunförbundets handbok "Bära eller Brista". Där finns defekter och olika tecken på nedbrytning
beskrivna. Okulärbesiktning ger i de flesta fall en mycket god information om nedbrytningens
huvudorsaker.

3.2.4

Data från bärighetsundersökning

Om objektet uppvisar tecken på dålig bärighet och ska förstärkas bör en bärighetsundersökning
utföras. Den bör omfatta bärighetsmätning med fallvikt, lagertjockleksmätning på samtliga lager i
överbyggnaden, provtagning av obundna material i överbyggnad och terrass samt kartläggning av
dränering och vattenavrinning.
Fallviktsmätning
Fallviktsmätning ger en god bild av objektets bärighet och kan användas för att lokalisera dåliga avsnitt
och för att ta fram homogena delsträckor. Fallviktsdata kan även användas vid dimensionering av
förstärkningsåtgärder. De dokument som rör fallviktsmätning är TRVMB 112, Deflektionsmätning vid
provbelastning med fallviktsapparat, 2012 och TRVMB 114, Bearbetning av deflektionsmätdata
erhållna vid provbelastning av väg med FWD-apparat, 2012.
Tjockleksmätning
Tjockleken på borrprov av beläggning uppborrade från vägen kan bestämmas enligt europisk standard
(SS-EN 12697-36). Georadarmätning i kombination med borrprovning kan användas för att ge en
kontinuerlig bild av tjockleken och kvaliteten hos de olika lager som ingår i en vägkonstruktion.
Provtagning
Provtagning utförs punktvis från utvalda platser i erforderlig omfattning. Homogena objekt kräver
mindre provtagning än objekt med varierande kvalitet. Från beläggningslagret bör prov tas ut för att se
sammansättningen genom analys av hålrumshalt, bindemedelshalt och kornkurva. Resultaten kan
jämföras med data för aktuell beläggningstyp i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Om
återvinning av beläggningen är ett alternativ bör provtagningen utvidgas till att omfatta även
bindemedlets egenskaper. Se vidare i (Handbok för återvinning av asfalt).
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Inventering av dränering och avvattning
Vägens dränering och avvattning har mycket stor betydelse för vägens funktion. Den har en avgörande
betydelse för vägkroppens framtida nedbrytningsförlopp. Åtgärder på avvattningen bör utföras i god
tid före eventuella beläggningsåtgärder. Helst året innan för att förebygga höga vattenhalter i
vägkroppen. Inventering av dränering och avvattning kan utföras enligt Trafikverkets rådsdokument
"Förstärkningsåtgärder, 2008". Därmed kan överbyggnadens dräneringsgrad bestämmas. Även
tvärfallet på vägen bör kontrolleras. Om tvärfallet är för litet måste det rättas till vid den aktuella
åtgärden.

3.2.5

Funktionsprovning

I de flesta fall går det att utvärdera tillstånd och kvalitet hos beläggningar genom okulärbesiktning och
undersökning med empiriska metoder (hålrumshalt, bindemedelshalt, bindemedelskvalitet,
bitumenfyllt hålrum, kornstorleksfördelning, stenmaterialkvalitet). Om underlagsmaterialet inte är
tillfredsställande för bedömning av beläggningslagrens tillstånd, kvalitet och skadeorsak, kompletteras
materialet med funktionsrelaterade undersökningar.
Det bör påpekas att när en ny beläggning läggs över befintliga lager innebär det att de befintliga lagren
kan få nya funktioner i konstruktionen. Exempelvis om ett befintligt slitlager ska läggas över och
fungera som bindlager. Då ska det befintliga slitlagret uppfylla kraven för ett bindlager, eftersom det
befintliga slitlagret får bindlagrets funktion i konstruktionen. I annat fall är risken stor för spårbildning
på ytan trots att det nya slitlagret kan vara stabilt. För att bedöma om befintliga beläggningslager har
godtagbara egenskaper för sin nya funktion i vägkroppen kan funktionsrelaterade undersökningar vara
både nödvändiga och lönsamma.

3.2.6

Miljö

Vägtrafiken ger upphov till olika typer av miljöpåverkan såsom emission av buller, avgaser och
partiklar. Dessa egenskaper kan ha stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Hur stor
miljöpåverkan som uppstår beror bl.a. på mängd och sammansättning av trafik, hastighet och
omgivningsmiljö, men också vägbeläggningen har stor betydelse. Som exempel kan nämnas att
beläggningens yttextur (skrovlighet) har betydelse för rullmotstånd och emission av buller. Valet av
beläggningstyp och stenmaterialkvalitet har också betydelse för beläggningsslitage, livslängd och
emission av partiklar. Det finns således all anledning att ta hänsyn till miljöfaktorerna vid val av
beläggning.

3.3

Orsaker till nedbrytning

För att bedöma orsakerna till objektets nedbrytning bör samtliga data från tillståndsbeskrivningen
sammanställas och värderas. Genom att göra en integrerad analys av data från de olika
undersökningarna bör orsakerna till nedbrytning kunna fastställas. Om osäkerhet fortfarande råder på
något delobjekt kan ytterligare undersökningar bli nödvändiga.

3.4

Indelning i homogena delsträckor

Ett objekt har ofta varierande tillstånd i sin utsträckning beroende på bl.a. undergrund, konstruktiv
utformning, trafikbelastning och tid sedan senaste åtgärd. För att i framtiden ge objektet en jämnare
standard är det därför nödvändigt att dela upp objektet i homogena delytor. Då kan åtgärdsvalet
förfinas och rätt åtgärd kan utföras på rätt plats. Med ledning av objekttypen, trafikbelastningen och
tillståndsbedömningen bör därför objektet delas in i homogena delsträckor som bedöms ha likvärdiga
egenskaper.
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3.5

Bestämning av relevanta krav vid val av beläggning

För att kunna ställa de optimala kraven på olika egenskaper hos en beläggning måste tillgång finnas till
nedbrytningsmodeller för olika typer av skador. Idag saknas tillförlitliga modeller för flera skadetyper. I
avvaktan på nya prognosmodeller för beläggningsskador på hel beläggningskonstruktion kan val av
beläggning baseras på funktionsegenskaper på enskilda beläggningslager. Ett problem är att det inte
går att maximera en beläggning mot alla skadetyper. En beläggning med god resistens mot sprickor,
som normalt innehåller hög bitumenhalt, har t.ex. sämre motstånd mot krypdeformation. Av den
anledningen är det viktigt att bestämma vilka egenskaper som ska prioriteras i varje enskilt fall. På
något sätt måste egenskaperna viktas mot varandra så att en optimering av egenskaperna kan tas fram
genom en kompromiss. För att åstadkomma detta är det viktigt att kartlägga de påfrestningar som
beläggningen kommer att utsättas för i bruksskedet. Ett felaktigt åtgärdsval kan resultera i att en skada
i en beläggning återkommer snabbt efter utförd underhållsåtgärd.
Kraven kan ställas på tre olika nivåer av funktion som tidigare nämnts i kap 1, nämligen:
 Funktionskrav på vägytan
 Funktionskrav på beläggningslager genom provning av uppborrade provkroppar
 Krav på material, sammansättning och utförande av standardbeläggningar.
En beskrivning av relevanta egenskaper och funktioner samt de mätmetoder som används finns i
kapitel 4.
Kraven på den nya beläggningens yta direkt efter åtgärd ska utformas enligt TDOK 2013:0529,
Bitumenbundna lager.
För övriga krav på beläggningar gäller följande:
 Funktionskrav på vägytan beskrivs i kap. 5 i denna handbok
 Funktionskrav på beläggningslager, där krav ställs på uppborrade provkroppar.
 Kraven på standardbeläggningar finns samlade i kap. 7 i denna handbok.

3.6

Selektering av beläggningsalternativ

Med ledning av objektspecifika data, tillståndsbedömning och krav på den nya beläggningen selekteras
passande beläggningsalternativ. Vägledning för prioriteringar ges i kap. 5, 6 och 7. Vid val av
beläggning bör alltid återvinning övervägas av såväl ekonomiska skäl som miljöskäl.
Ett hjälpmedel vid inventeringen, som är baserat på ett arbete inom PIARC, finns i bilaga 2. Bilagan
innehåller två olika tabeller för att underlätta bedömningen av, om skadorna är relaterade till trafiken
eller klimatet. Kolumnen "Förebyggande åtgärder" är ett bra hjälpmedel för att göra rätt prioritering
av åtgärder på det aktuella objektet för att förebygga och fördröja att befintliga skador återkommer.
Tabellerna ger också förslag på lämpliga drift- och underhållsåtgärder anpassade till de olika
skadetyperna. Fet stil i tabellen indikerar att parametern är viktig vid valet av beläggning.

3.7

Ekonomi

De olika alternativen bör värderas ur ekonomisk synpunkt genom en jämförelse av årskostnaderna för
de olika alternativen. Då ska "Trafikverkets beräkningsmodell för samhällsekonomisk analys av
beläggningar" användas.

3.8

Miljö

På senare år har miljökonsekvenserna av olika åtgärder blivit allt viktigare att ta hänsyn till. Saker som
bör övervägas vid varje åtgärd är bl.a.:
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Bulleremission
Partikelemission
Rullmotstånd
Materialförbrukning av icke förnybara naturresurser
Tillsatsmedel (t ex kemikalier)
Energiåtgång
Transporter
Beläggningens funktionsegenskaper
Beläggningens livslängd.

En värdering av tänkbara alternativ bör göras ur miljösynpunkt. Mer om detta finns i kapitel 8.

3.9

Val av beläggningsalternativ

Slutligt val av beläggningsalternativ görs utifrån en totalbedömning av teknik, funktion, ekonomi och
miljökonsekvenser enligt Trafikverkets modell. Med hänsyn till miljö eller trafiksäkerhet kan ibland ett
dyrare beläggningsval vara befogat.
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4

Beskrivning av egenskaper och provningsmetoder

Egenskaper hos beläggningar kan beskrivas på olika sätt. I första hand kan det göras på tre olika nivåer
med olika grad av funktion:
1. Genom att specificera krav på funktion hos vägytan.
2. Genom att specificera krav på funktion hos beläggningslager verifierat genom provning av
borrkärnor från aktuell beläggning.
3. Genom att specificera krav på ingående material, sammansättning och utförande.
Vanligt är att kraven vid en entreprenad anges med en kombination av krav på de olika nivåerna. Det
går dock inte att blanda kraven hur som helst eftersom de då kan bli motstridiga. Ett exempel på en
fungerande kombination för standardbeläggning av tät asfaltbetong typ ABT är att krav finns på
material, på laboratorieinstampade provkroppar och på vägytan direkt efter utförandet. Utformningen
av en kravspecifikation kräver ett visst kunnande om beläggningars egenskaper och funktion. De olika
kravtyperna beskrivs kort i avsnitten 4.1 - 4.3 och beläggningarnas olika egenskaper och aktuella
provningsmetoder för dessa beskrivs i avsnitt 4.4.

4.1

Specificering av krav på funktion hos vägytan

En entreprenad där det ställs krav enbart på funktion hos vägytan brukar vanligen benämnas
funktionsentreprenad, dvs. en entreprenad där entreprenören svarar för konstruktiv utformning och
har funktionsansvar över längre tid. Då kan krav ställas på parametrar som jämnhet, spårdjup och
friktion direkt efter utförandet och över tid.

4.2

Specificering av krav på funktion hos beläggningslager
verifierade genom provning på borrkärnor

Funktionen hos en beläggning kan även verifieras genom egenskaper hos provkroppar. I första hand
bör provkropparna utgöras av borrkärnor från utlagd beläggning på aktuellt objekt. Där detta av olika
skäl inte är möjligt kan verifiering utföras på provkroppar av laboratoriepackad massa från aktuellt
objekt. Valet av packningsmetod och utförandet av packningsarbetet har avgörande betydelse för
provkroppens egenskaper. Därför är det nödvändigt att specificera såväl packningsmetod som kravnivå
när krav ställs på laboratoriepackade provkroppar. Det bör påpekas att egenskaperna hos en
laboratorietillverkad provkropp inte blir desamma som hos en borrkärna från en beläggning utförd
med samma material. Erfarenhetsmässigt kan dock provresultaten från en laboratorietillverkad
provkropp ge en god bild av slutproduktens egenskaper. Det förutsätter att transport, utläggning och
packning utförs på ett fackmannamässigt sätt och att väderbetingelserna är acceptabla under arbetets
utförande. Det bästa är därför att utföra provningen på borrkärnor från färdig beläggning. Genom
provning i laboratorium med olika metoder kan egenskaper som styvhet, utmattningsresistens,
nötningsresistens och stabilitet bestämmas. Specificering av egenskaper hos packade provkroppar
gäller i första hand massabeläggningar. Vanligen kombineras även kravspecifikationerna på den här
nivån med utförandekrav på vägytans egenskaper.

4.3

Specificering av krav på ingående material, sammansättning
(recept) och utförande - Standardbeläggning

Traditionellt har kraven på beläggningars egenskaper uttryckts med hjälp av specifikationer av de
ingående materialen. Genom många års erfarenhet har beställare och utförare fått kunskap om hur
beläggningar av olika typer med olika sammansättning fungerar i bruksstadiet. Att ställa krav på
ingående material kan sägas vara att indirekt ställa krav på beläggningens funktion. Vanligen ställs krav
på stenmaterialets egenskaper, bindemedlets egenskaper och sammansättningen av dessa. I regel
kombineras receptkravet med utförandekrav, krav på hålrumshalt och tjocklek hos borrkärnor från
utlagt lager samt krav på ytegenskaper hos färdigt lager i form av t ex jämnhet och friktion.
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4.4

Egenskaperna och deras funktion

Olika egenskaper hos en beläggning ger sammantaget en god bild över beläggningens funktion när den
tagits i bruk. Därför är det nödvändigt att känna till de viktigaste egenskaperna hos en beläggning, med
vilka provningsmetoder dessa egenskaper kan bestämmas och vilka värden som bör uppnås för
egenskaperna på olika typer av objekt. Det bör dock framhållas att flera olika beläggningstyper
vanligen ingår i en normal överbyggnad. Det kan t ex vara en AG-beläggning i bärlagret, en ABbbeläggning i bindlagret och en ABS-beläggning i slitlagret. De olika lagren samverkar avseende vissa
funktioner, t ex när det gäller lastfördelning. Här följer en genomgång av de viktigaste egenskaperna.

4.4.1

Nötningsresistens

Allmänt
Sverige har ett variationsrikt klimat med utpräglad vinter och ett flertal frys-tö-cykler under året. Av
trafiksäkerhetsskäl används dubbdäck i stor utsträckning under vinterperioden. Detta leder till att
vägarna utsätts för kraftig nötning i hjulspåren (fig. 4-1). På vägar där ÅDT är större än 5 000 fordon
per körfält är nötningsspåren oftast orsak till underhållsbehovet. Det är därför av största vikt att
slitlager på sådana vägar utformas med god nötningsresistens. Det finns en slitagemodell för beräkning
av spårdjup, livslängd, årskostnad och bortsliten mängd beläggning. Slitagemodellen med tillhörande
dokument finns på Metodgruppens hemsida (www.metodgruppen.nu)
Nötningsresistensen hos en beläggning påverkas främst av stenmaterialets kvalitet, beläggningens
sammansättning och beläggningens maximala stenstorlek. Vägslitaget påverkas främst av antalet
fordon, dubbfrekvensen, spårbundenheten, hastigheten och vinterperiodens längd. Saltning ger våtare
vägbanor och våta vägbanor slits snabbare än torra. Spårbundenheten påverkas t ex av körfältets
bredd, heldragna linjer, bredden på vägren och närheten till räcken.

Figur 4-1.

Nötningsspår av dubbtrafik på E4 S om Stockholm.
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Mätmetoder
Standardbeläggningar
Grunden för god nötningsresistens hos en beläggning ligger hos stenmaterialet. Om stenmaterialet har
god nötningsresistens får beläggningen vanligen god nötningsresistens. Stenmaterialets
nötningsegenskaper kan mätas genom bestämning av kulkvarnsvärdet (SS-EN 1097-9, fig. 2-4).
Provningen utförs på fraktion 11,2-16 mm men kan också utföras på fraktion 8-11,2 mm om använd
beläggningstyp har maximal stenstorlek < 16 mm. Den procentuella andel av provet som efter
våtnötning i en kulkvarn passerar sikt 2 mm utgör kulkvarnsvärdet. Kulkvarnsvärdet har genom
vetenskapliga undersökningar konstaterats ge en utmärkt korrelation till dubbdäcksnötning på
asfaltbeläggning. Låga kulkvarnsvärden innebär god nötningsresistens. De bästa bergmaterialen av
kvartsit och porfyr får kulkvarnsvärden lägre än 6.

Figur 4-2. Kulkvarn med princip för
provning av fraktion 8-11,2 mm

Riktigt hårda material kan dock få urflisning av kraften
från däckdubbarna vid höga hastigheter. Därför bör
också stenmaterialets hållfasthet mot slag undersökas
genom bestämning av motstånd mot fragmentering med hjälp av Los Angeles-metoden enligt SS-EN
1097-2 (fig. 7-4). Ett lågt LA-värde innebär ett starkt stenmaterial. På bär-, bind- och justeringslager
som inte trafikeras över en vinter ska nötningsresistensen i stället provas med Micro-Devalmetoden
(SS-EN 1097-1, fig. 7-5).
Funktion hos provkropp
På en borrkärna eller en instampad provkropp av massa kan nötningsresistensen hos en
massabeläggning mätas med Prall-metoden (SS-EN 12697-16). En principskiss av metoden framgår av
figur 4-3. I metoden mäts hur stor volym material som nöts bort av de stålkulor som under vatten
bearbetar provkroppens översida under en bestämd tidsperiod. Metoden fungerar bra på
beläggningar typ Tät Asfaltbetong (ABT) och Stenrik Asfaltbetong (ABS) med bra stenmaterial. För att
en asfaltbeläggning ska ha god nötningsresistens krävs Prallvärden under 25.
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Figur 4-3.

Utrustning för avnötning enligt Prall (VTI-notat 16-1996).

Funktion hos vägyta
På utlagd beläggning kontrolleras nötningsresistensen vanligen genom att spårdjupet i hjulspåren mäts
efter viss tids trafik. Mätningen utförs i de flesta fall med hjälp av mätbil som använder laser. På så sätt
erhålls mätvärden kontinuerligt över hela mätsträckan. För att eliminera eventuell deformation från
mätresultaten bör 0-mätning ske på hösten och slutmätning bör ske påföljande vår. Alternativt kan
spåren mätas med rätskiva. Även dessa mätningar bör utföras över vinterperioden om avsikten är att
mäta spår orsakade av nötning. För objektmätning med mätbil används numera metodbeskrivning
VVMB 122. På vägnätsnivå används i stället VVMB 121.

4.4.2

Deformationsresistens

Allmänt
En beläggnings deformationsresistens används som ett mått på beläggningens förmåga att motstå
plastiska (permanenta) deformationer i beläggningslagret. Permanent deformation i en beläggning
uppstår genom att materialet under belastning omlagras. Då bildas ett spår i lastzonen och
valkbildning uppstår på spårets båda sidor. Vanligen uppkommer spåren genom den tunga trafikens
inverkan vid långvarig varm väderlek. Deformationsspåren blir ofta dubbla efter de tunga fordonens
parmonterade hjul (fig. 4-4). Stora problem med spår och valkbildning förekommer ofta där långsam,
spårbunden tung trafik går under varma perioder och där beläggningen utsätts för stora påfrestningar
t ex vid trafikljus (fig. 4-4). De största påkänningarna uppstår i lagret under slitlagret, således normalt i
justerings-, bind- eller bärlager. För att motverka stabilitetsproblemen utförs vägar med stor andel
tung trafik och platser med spårbunden tung trafik numera oftast med ett bindlager med god
deformationsresistens.
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Figur 4-4.

Plastiska deformationer på E4 vid Linköping och på E4 genom Sundsvall.

Mätmetoder
Standardbeläggningar
För bindlager typ ABb finns förutom krav på kornstorleksfördelning, bindemedelshalt och hålrumshalt
också krav på deformationsresistens mätt enligt dynamisk kryptest (nedan). För övriga
beläggningstyper ges en viss stabilitet genom receptets gränsvärden. För t ex AG-beläggning, anges en
kontinuerlig kornkurva med låg finmaterialhalt, låg bindemedelshalt och hålrummet ska ligga inom ett
bestämt intervall. Hårt bindemedel eller PMB brukar användas vid höga trafiklaster. Stenmaterialet
bör vara helkrossat och inte alltför kubiskt om god stabilitet eftersträvas. Påverkan av sammansättning
och materialegenskaper på stabiliteten hos massabeläggningar framgår av tabell 4-1.

Tabell 4-1.

Påverkande faktorer på deformationsresistens i massabeläggning

Variabler

Deformationsresistensen förbättras

Stenmaterial

Naturgrus => helkrossat
Rundkornigt => kubiskt=> flisigt
Större stenmax
Hålrum i stenskelett (HIS) 13 - 17% (ej under 13 %)

Bindemedel

Låg styvhet => hög styvhet
Hög bitumenhalt => låg bitumenhalt

Massabeläggning

Hålrumshalt  4 % (ej under 3 %)
Bitumenfyllt hålrum < 80 %
Filler + bitumenfyllt hålrum < 85 %
Filler/bitumen vikt-%  1,2
Mörk massa => ljus massa/ljus sten (i vägytan)

Funktion hos provkroppar
För mätning av deformationsresistens på instampade eller uppborrade provkroppar av
massabeläggning kan provning utföras med dynamisk kryptest (SS-EN 12697-25, fig.
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4-5). Provkroppen belastas med pulserande last under 2 tim. vid temperaturen 40 °C, varefter
deformationen i provkroppen mäts.

Figur 4-5.
Utrustning för
provning av dynamisk kryp.
Krypresultatet uttrycks i
måttet microstrain, som
innebär miljondel av
provkroppens tjocklek. Ett bra
värde på stabilitet mätt på en
laboratorieinstampad
provkropp ligger under 15 000
μstrain. Om provkroppens
tjocklek är 60 mm innebär det
en nedtryckning av 0,6 mm.
Som alternativ till kryptest kan
skjuvtester av olika typer
användas. I andra länder
används även stabilitet och flytvärde enligt Marshall för att mäta stabiliteten.
Ett alternativt sätt att mäta stabilitet är att mäta med olika typer av spårbildningstester, s.k. Wheel
Tracking Tests (SS-EN 12697-22) Då sker mätningen på en asfaltprovplatta, som antingen är
laboratorietillverkad eller ursågad från ett vägobjekt. Plattan trafikeras med någon typ av rullande hjul
vid temperaturer i området 40-60 °C. Efter ett bestämt antal passager vid en bestämd temperatur
mäts djupet i det uppkomna spåret (fig. 4-6).

Figur 4-6.

Principskiss för VTIs Wheel Track Test.

Funktion hos vägyta
På beläggning mäts stabiliteten som spårutveckling med mätbil. För att särskilja ett deformationsspår
från ett spår av nötning, dålig bärighet eller efterpackning bör spårformen analyseras. Ett spår orsakat
av plastisk deformation får vanligen valkbildningar på spårkanterna. Avståndet mellan spåren kan
också ge information om spårtypen. Avståndet mellan deformationsspåren från tunga fordon är ca 180
cm medan avståndet mellan dubbdäcksspåren är ca 140 cm. För att eliminera nötningsspåren från
dubbdäcken bör 0-mätning utföras på våren och slutmätning bör utföras på hösten samma år om
avsikten är att mäta deformationsspår. Som alternativ mätmetod kan rätskiva användas.
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4.4.3

Lastfördelningsförmåga – Styvhet - Flexibilitet

Allmänt
En av beläggningens viktigaste uppgifter är att fördela trafiklasterna över en större yta för att minska
belastningen på underliggande lager För detta krävs en styv kaka som tillåter små deformationer under
trafikbelastning och därmed ger mindre belastning på underliggande lager och undergrund. Ett mått
på denna styvhet utgör styvhetsmodulen hos en beläggning, som beskriver lastfördelningsförmågan
och är ingångsdata vid analytisk dimensionering av vägöverbyggnader. Hög styvhetsmodul innebär att
materialet har god lastfördelande förmåga.
Styvhetsmodulen är också ett mått på flexibiliteten hos bituminösa lager. Flexibiliteten, dvs.
böjbarheten utan att sprickor uppstår, ökar med minskad styvhet. Ett flexibelt lager tål stora rörelser
(deformationer) utan att spricka och passar bra på lågtrafikerade vägar där stora rörelser kan förväntas
i vägkroppen. Högre flexibilitet hos bituminösa lager kan uppnås t ex genom att använda mjukare
bindemedel.
Bituminösa beläggningar är mycket temperaturkänsliga. De blir styvare vid lägre temperatur och
känsligare för sprickbildning. Däremot vid höga temperaturer blir asfaltmaterialet mjukare och risken
för spårbildning (deformation i asfaltlager) ökar. Bituminösa lager ska helst ha låga moduler vid låga
temperaturer och höga moduler vid höga temperaturer. Låg styvhetsmodul hos en beläggning under
vintertid minskar risken för sprickbildning. Hög styvhetsmodul under sommartid förbättrar
lastfördelningsförmågan och minskar risken för permanenta deformationer i en beläggning (se fig. 47).
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Figur 4-7.

Principskiss för sambandet styvhet – flexibilitet.

Mätmetoder
Standardbeläggningar
Styvheten uppnås genom att beläggningen har en kontinuerlig eller språnggraderad kornkurva, en låg
bindemedelshalt och ett bestämt hålrumsintervall. Hårt bindemedel gynnar styvheten men kan
påverka andra egenskaper negativt. Helkrossat stenmaterial som inte är alltför kubiskt ökar
möjligheterna att uppnå en hög styvhet.
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Funktion hos provkropp
Styvhetsmodulen kan mätas med pulserande pressdragprovning (SS-EN 12697-26) på instampade
provkroppar eller borrprov (fig. 4-8). Genom att påföra en pulserande last på provets mantelyta och
mäta den återgående deformationen som uppstår av lasten kan styvhetsmodulen beräknas. Andra
metoder förekommer också för mätning av styvhetsmodul, speciellt utomlands. Styvhetsmodulen
mäts i Megapascal (MPa). Den bör mätas vid olika temperaturer.

Figur 4-8.

Utrustning för mätning av styvhetsmodul (VTI notat 8-1998 och 38-1995).

Funktion hos vägyta
Om styvheten är otillräcklig kan sprickbildning och/ eller bärighetsspår uppstå där den tunga trafiken
går. Mätning av hjulspår kan utföras med mätbil eller med rätskiva. Här måste också spårformen
analyseras för att se om det är fråga om bärighetsspår. Hög styvhet i ett alltför tunt lager i förhållande
till underliggande lager och aktuell trafik kan leda till snabb sprickbildning och krackelering i
hjulspåren. Fallviktsmätning kan också användas för uppskattning av styvheten hos beläggningslager.
Dock är styvhetsmodulen hos lagren i en vägkropp beroende av bl. a konstruktionen, fukthalten i
materialen och aktuell temperatur och resultaten bör därför behandlas med försiktighet vid jämförelse
med styvhetsmoduler bestämda i laboratoriet som endast undersöker prov från det aktuella
beläggningslagret.

4.4.4

Utmattning

Allmänt
Utmattningsegenskaperna hos en asfaltbeläggning har betydelse för hela konstruktionen.
Påfrestningarna från fordonslasterna leder till att töjningar uppstår främst i beläggningslagrets
underkant och överkant och med tiden uppstår ett utmattningsbrott. Det är vanligen det bundna
bärlagret som utmattas först eftersom de största dragspänningarna normalt uppstår i bärlagrets
underkant. Därför är utmattningsresistens en kritisk egenskap för bitumenbundna bärlager.
Utmattning visar sig vanligen först som längsgående sprickbildning i hjulspåret som så småningom kan
övergå i krackelering om ingen åtgärd utförs (fig. 4-9). En tilltagande spårbildning brukar också vara
vanlig på vägar med utmattningsskador.
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Figur 4-9.

Utmattningsskador i hjulspår på väg W 771.

Mätmetoder
Standardbeläggningar
Vid beställning på recept finns inga uttalade krav på utmattning. Bärlager typ AG är designade med en
kontinuerlig kornkurva, en tämligen låg bindemedelshalt, ett inte alltför hårt bindemedel och en
hålrumshalt i mellanregistret. Det ger erfarenhetsmässigt en ganska bra utmattningsresistens förutsatt
att dimensionering, tillverkning och utläggning är rätt utförda.
Sammansättningskraven såsom bitumenhalt, bitumentyp, hålrumshalt och korngradering har
avgörande betydelse för utmattningsmotståndet hos beläggningar. Generellt förbättrar mjukare
bindemedel, högre halt av bitumen, tätare korngradering och lågt hålrum inom specificerade gränser
för en massabeläggning utmattningsmotståndet hos ett bituminöst lager. Det bör betonas att det finns
optimala värden för sammansättningsparametrar men de varierar beroende på massatyp och
egenskaper hos de ingående komponenterna. Exempelvis kan en ändring från ett mjukbitumen till ett
hårdare bitumen leda till ett annat optimalt värde för bitumenhalten, som i sin tur också kan påverka
t ex det optimala värdet för hålrumshalten. Även stenmaterialets kvalitet kan ha betydelse för
utmattningen. Det finns exempel på att beläggningar innehållande glimmerrika stenmaterial gått till
snabb utmattning.
Funktion hos provkropp
På laboratoriepackade provkroppar eller borrprov kan utmattningsresistensen mätas genom
pulserande pressdragprovning (SS-EN 12697-24): Mer information finns i VTI-notat 38-95 (Said, 1995).
Samma belastningsrigg som visas i figur 4-8 kan användas. Vid utmattningsprovning belastas dock
provkroppen med en pulserande last vid en viss temperatur och en viss lastnivå tills ett brott uppstår i
provkroppen. Det antal pulser som uppnås innan brott uppstår visar beläggningsprovets
utmattningshållfasthet. Utmattning kan även mätas med andra metoder, t ex genom enaxiellt
utmattningstest på borrkärnor som visas i fig. 4-10 eller genom utmattningsprovning på balkar se eller
i någon typ av provvägsmaskin.
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Figur 4-10. Enaxiallt utmattningstest (Nilsson, 2001).
Figur 4-11 visar att det kan finnas stora skillnader mellan massabeläggningar avseende
utmattningsmotstånd. I figuren jämförs ABT16, ABS16, ABT25 (numera ABT 22) och AG25 (numera AG
22), samtliga med bindemedel av typ 70/100, med AG 25 med bindemedel av typ 160/220 och två AGbeläggningar med modifierade bindemedel. Den ena är modifierad med polymeren EVA och den andra
med Chem Crete. Det kan vara lönsamt att lägga ned tid på att välja rätt beläggning ur
utmattningssynpunkt. För att kunna tekniskt optimera en beläggning med avseende på utmattning
måste hänsyn tas till hela konstruktionen. Figur 4-12 illustrerar att mix B kommer att visa kortare
livslängd än Mix A i fält trots att den visar längre livslängd vid jämförelse mellan båda beläggningarna
vid en och samma töjningsnivå. Detta beror på att mix B ger upphov till högre töjningsnivå (300
µstrain) medan Mix A ger lägre töjningsnivå (200 µstrain) under likartade förhållanden i fält.
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Figur 4-11. Utmattningsmotstånd hos olika beläggningstyper.
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Figur 4-12. Livslängder vid olika töjningsnivåer.
Funktion hos vägyta
Utmattningsskador kan dokumenteras genom okulärbesiktning och vanligen också genom mätning av
spår som uppkommer när beläggningens bärighetsegenskaper försämras pga. utmattning. På
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beläggning kan mätningar också utföras med fallvikt och med ledning av resultaten kan
utmattningsegenskaperna beräknas. Det går även att beräkna utmattningsegenskaperna genom att
bestämma tjocklek och E-modul för alla ingående lager och med dessa värden utföra en analytisk
beräkning.

4.4.5

Lågtemperaturegenskaper

Allmänt
Vid låga temperaturer och vid extrema temperaturfall kan sprickor uppstå i asfaltbeläggningar pga.
temperaturspänningar. Äldre beläggningar blir styvare genom bindemedlets åldring och spricker därför
lättare. Från Dalarna och norrut är det vanligt med temperatursprickor på beläggningar som är äldre
än 10 år. Vid överläggning med nytt slitlager finns sprickorna kvar som svaga punkter i det nya
slitlagret. Även upprepade termiska påkänningar orsakade av snabba temperaturväxlingar kan leda till
utmattningssprickor relaterade till en beläggnings lågtemperaturegenskaper. Denna typ av skador
torde dock vara sällsynt vid svenska förhållanden. En beläggnings lågtemperaturegenskaper beror i
huvudsak på bindemedlets egenskaper. Vid kallt klimat används beläggningar med mjukare
bindemedel som inte blir så styva vid kyla som de med hårdare bindemedel. Alternativt kan polymerer
tillsättas för att förbättra lågtemperaturegenskaperna.
Metoder
Standardbeläggningar
Vid receptkrav föreskrivs vanligen vilken bindemedelstyp som ska användas. Den vanligen använda
provningsmetoden för undersökning av lågtemperaturegenskaperna hos bitumen är bestämning av
brytpunkt enligt Fraass (SS-EN 12593). Krav på brytpunkt enligt Fraass finns i specifikationerna för de
bitumen som ska användas enligt TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. På senare tid har även
Bending Beam Rheometer (SS-EN 14771:2005) använts för bestämning av bindemedels
lågtemperaturegenskaper.

Funktion hos provkropp
På laboratorietillverkade provkroppar kan brottemperaturen bestämmas med utrustning typ TSRST (SSEN 12697-46, se fig. 4-13).
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Tensile Stress Restrained Specimen Test (TSRST)

Figur 4-13. Utrustning typ TSRST för provning av lågtemperaturegenskaper (bilder från
KTH).
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En provkropp av asfalt limmas fast i två ändplattor av metall. Provet fästs in i en provutrustning och
hålls vid en konstant längd genom hela provningsförloppet. Provkroppen kyls ner med ca 10 °C/h och
genom termisk krympning uppstår vid en viss temperatur ett brott i asfaltprovkroppen.
Brottemperatur och brottspänning registreras.
Funktion hos vägyta
På utlagd beläggning kan okulärbesiktning eller videofilmning utföras för att kartlägga sprickor av
termisk typ. De är vanligen tvärgående och regelbundet förekommande sprickor över vägens bredd.
Om avståndet mellan två tvärgående sprickor blir kortare än vägens bredd kan även längsgående
temperatursprickor förekomma.

4.4.6

Friktion

Allmänt
Friktionen uttrycker motståndet mot glidning, i vägsammanhang mellan däck och vägyta. Det är en
viktig egenskap som har stor betydelse för trafiksäkerheten men även för framkomligheten. Friktionen
minskar när vägytan blir våt och minskar även med ökad hastighet. Godtagbar friktion bör ligga på
värden > 0,50 som medelvärde över 20 m mätt med mätbil enligt TDOK 2014:0134. Även
texturmätning med laserutrustning eller med Sand Patch (SS-EN 13036-1) kan ge en ganska bra
uppfattning om friktionen. En god makrotextur ger vanligen bra friktionsvärden, dock inte om
stenytorna i vägytan polerats av sommartrafiken. De odubbade däcken i kombination med vatten och
smuts kan polera (knåda) stentopparna så att mikrotexturen går förlorad, vilket medför reducerad
friktion. Det är huvudsakligen ABS 16 och ABS 11 innehållande porfyr på utsatta platser som kan få
kritiska värden i slutet av sommaren eller början på hösten. När dubbdäcken börjar användas igen
återställs friktionen på acceptabla nivåer. Med utsatta platser menas vägar med bromsande trafik
(framförallt tung trafik), t ex korsningar, trafikljus, cirkulationsplatser, avfartsramper, tunnlar och där
köbildning är vanligt förekommande. Därför bör valet av stenmaterial till beläggning ske med omsorg
på sådana platser där stor trafikpolering kan förväntas. Ibland kan det vara nödvändigt på vissa objekt
att använda stenmaterial med något sämre nötningsegenskaper för att bibehålla en godtagbar friktion.
Mätmetoder
Standardbeläggningar
De recept som utformats för standardbeläggningar i Sverige medför en fullgod våtfriktion om dessa
utförs korrekt. I vissa fall, när dubbdäcksnötningen inte är tillräcklig för att ge fullgod friktion året runt,
kan stenmaterialet i beläggningen bli polerat av gummidäcken och låg friktion kan uppstå vid
regnväder. Stenmaterialets poleringsbenägenhet kan provas enligt europeiskstandard (SS-EN 1097-8)
för att friktionsproblem ska undvikas. Laboratorieförsök har dock visat att metoden inte lämpar sig för
högvärdiga svenska stenmaterial. Friktionshöjande åtgärder ska vidtas när beläggningsytan direkt efter
utläggning eller under garantitiden av någon anledning blir fet och får låg friktion. Med
friktionshöjande åtgärder menas avsandning, vattenblästring, uppruggning med hjälp av ytfräsning
eller diamantslipning eller helt enkelt att beläggningen tas bort och ersätts med ett nytt slitlager med
poleringsresistent stenmaterial.
Funktion hos vägyta
På vägytan utlagd beläggning mäts friktionen med mätbil, t ex Saab Friction Tester (se fig. 4-14) eller
annat fordon enligt TDOK 2014:0134, bestämning av friktion på belagd vägyta Metoden bygger på
skiddometer-principen där mätning sker vid optimalt slip. Mätningen sker på våt vägbana (0,5 mm
vattenfilm) och vid hastigheten 70 km/tim. Friktionen anges som ett medelvärde över en viss sträcka,
vanligtvis 20 m.
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Figur 4-14. Skiddometerprincipen.
4.4.7

Permeabilitet

Allmänt
Permeabiliteten hos en asfaltbeläggning anges vanligen med hålrumshalten. Lågt hålrum tyder på att
beläggningen är tät. Permeabiliteten påverkas framför allt av bindemedelshalten, men även
kornstorleksfördelningen har betydelse. Den tätaste asfaltbeläggningen är gjutasfalt som har
hålrumshalten 0 %. Den beläggningstypen är således helt vattentät. Fördelen med en tät vägyta är bl. a
att den inte släpper igenom vatten till underliggande lager i vägen och att beläggningen åldras
långsammare eftersom bindemedlet i beläggningen oxiderar mindre. Av den anledningen kan
permeabiliteten vara speciellt viktig för lågtrafikerade vägar. Studier och erfarenheter på senare år har
visat att Stenrik Asfaltbetong typ ABS är mer genomsläpplig än tät asfaltbetong typ ABT vid samma
hålrumshalter. Det beror på att hålrummet i en ABT består av ett större antal små porer medan
hålrummet i en ABS består av färre men större porer.
Metoder
Standardbeläggningar
För varje beläggningstyp anges vanligen krav på ett hålrumsintervall. Genom att halten bindemedel
och kornstorlekskurvan är angivna inom intervall proportioneras beläggningen till ett slutrecept som
ger ett hålrum i önskat intervall.
Funktion hos provkropp
På instampade eller uppborrade provkroppar kan tätheten mätas genom permeabilitetsmätning enligt
(SS-EN 12697-19). Vattengenomsläppligheten kan också bedömas genom kontroll av skrymdensiteten
enligt (SS-EN 12697-6) och hålrumshalten enligt (SS-EN 12697-8). Figur 4-15 illustrerar
provningsmetoden för permeabilitet.
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Funktion hos vägyta
Funktionen hos vägytan kan bedömas med hjälp av en utflödesmätare (SS-EN 13036-3). Metoden
bestämmer den horisontella dräneringsförmågan hos en vägyta. Metoden ger ett mått på vägytans
dräneringsförmåga/ däckets kontaktyta för användning på alla släta icke porösa vägytor (MPD-värde
mindre än 0,4 mm). Eftersom metoden mäter den horisontella dräneringsförmåga på ett litet område
på ytan bör valet av testområdet göras noggrant, så att det är representativ för det allmänna området
där mätningarna ska göras.
På färdig beläggning kan permeabilitet eller hålrumshalt mätas på uppborrade provkroppar i
laboratorium. Hålrumshalten kan också mätas med nukleära densitetsmätare typ HDM4 eller DOR
(density on the run). Mätning kan även utföras med georadar.

Figur 4-15. Utrustning för mätning av permeabilitet på provkroppar.
4.4.8

Buller

Allmänt
Buller upplevs av många människor som ett av de största miljöproblemen i samhället. Buller definieras
i detta sammanhang som oönskat ljud. De riktvärden för buller i boendemiljöer som antagits av
riksdagen och normalt inte bör överskridas vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur
är:





30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
36

Val av beläggning

För andra miljöer finns också riktvärden framtagna av olika myndigheter. För t ex friluftsområden
anger Naturvårdsverket och Trafikverket som riktvärde ekvivalentnivån 40 dBA (2001:88
"Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket".
Vid tillämpning av riktvärdena i samband med åtgärder för infrastruktur bör hänsyn tas till vad som är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Buller kan vara påfrestande också för de personer som är passagerare i fordon av olika slag. Buller i
fordonskupéer kan framkalla bl. a stress och trötthet och arbete pågår att kartlägga effekterna av
buller i fordon. För närvarande har inga effekter av buller i fordonskupéer medtagits i nedan
presenterade modell.
Beläggningars inverkan på trafikbulleremissionen
En stor del av bullret från vägtrafiken alstras genom bildäckens kontakt med vägytan och därför har
beläggningens utformning och aktuella tillstånd stor betydelse för bullernivån.
Olika beläggningstyper har olika bulleralstrande egenskaper och dessa egenskaper förändras under
beläggningens nedbrytning vid trafikering. Val av beläggning kommer därför att ha betydelse för
bulleremissionen från belagda vägytor. Allmänt kan sägas att en mindre stenstorlek normalt ger lägre
bulleremission för varje beläggningstyp. Det är också väl känt att hålrumsrika beläggningar, ofta
benämnda dränerande eller bullerreducerande beläggningar, har en ljuddämpande förmåga som ger
lägre bulleralstring. Vanligen avtar den bullerreducerande förmågan över tiden i hålrumsrika
beläggningar eftersom de ljuddämpande hålrummen minskar, dels genom efterpackning och slitage,
och dels sätts igen av slitagerester med mera.
Livslängder, drift och underhåll
Användning av mindre stenstorlek kommer att minska livslängden hos beläggningar som ligger på högoch medeltrafikerade vägar eftersom dubbtrafiken kommer att ge ett ökat spårslitage. När det gäller
bullerreducerande, hålrumsrika beläggningar visar erfarenheterna hittills att de har kortare livslängd
än täta beläggningar. Som ovan nämnts avtar också den akustiska livslängden för bullerreducerande
beläggningar, dvs. den bullerreducerande förmågan avtar. Förhållandet för beläggningar med grov
yttextur, t ex ytbehandlingar typ Y1B, är vanligen det motsatta. Genom trafikens slitage på
beläggningar med grov positiv textur minskar beläggningens bulleremission.
Bullerreducerande beläggningar med höga hålrumshalter kräver ett ändrat program för vinterdrift
jämfört med täta beläggningar. Eftersom de är hålrumsrika kräver de en större giva för att saltet skall
ge samma effekt som på täta beläggningar. Sandning är mindre lämplig eftersom det skulle sätta igen
de ljuddämpande porerna. Det kan också vara befogat att bedriva en något försiktigare snöröjning på
bullerreducerande beläggning för att motverka förtid nedbrytning. I syfte att bibehålla den akustiska
livslängden kan det också bli nödvändigt att rensa hålrumsrika beläggningar från slitagerester med
mera, med hjälp av t ex högtrycksspolning av beläggningsytan med bestämda intervaller. Detta gäller
särskilt vid låga fordonshastigheter då den självrensande effekten är relativt låg.
Mätmetoder
Standardbeläggningar
Vid receptkrav används beläggningens sammansättning, hög stenhalt och låg bindemedelshalt, som en
garanti för god bullerreducering vid användning av dränerande beläggning typ ABD. Högt hålrum ger
en ljuddämpande förmåga. För andra beläggningstyper bör liten stenstorlek väljas för reducering av
bullernivån. Då bör stenmaterialkvaliteten ökas så att nötningsresistensen kan bibehållas. På en
ytbehandling kan bullret även minskas genom en slamförsegling.
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Funktion hos provkropp
Mätmetod för mätning av buller på provkroppar är under utveckling.
Funktion hos vägyta
Mätning av trafikbuller utförs idag med i huvudsak två olika metoder:



Mätning av bulleremission med en mätvagn enligt CPX-metoden (Close Proximity, EN ISO
11819-2).
Mätning genom utplacerade mikrofoner på ett bestämt vägavsnitt enligt metod EN-ISO 118191 Acoustics – Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise – Part 1:
Statistical pass-by method (SPB, EN-ISO 11819-1).

CPX-metoden
Mätning med CPX-metoden utförs med en täckt fordonsdragen mätvagn där mikrofoner mäter nära
kontaktytan mellan däck och vägbana. Mätning med ett speciellt sommardäck används för att simulera
personbilsbuller och ett odubbat speciellt vinterdäck används för att simulera lastbilsbuller (figur 416). Ett flertal utrustningar finns på marknaden men fortfarande saknas en allmänt accepterad
metodstandard för mätmetoden. Utrustningen som redovisas i figur 4-16 är framtagen av det Tekniska
Universitetet i Gdansk i samarbete med VTI.

Däck A

Däck D

Från Ulf Sandberg, VTI

Mått: A-vägd ljudnivå (medelvärde) i dB -- ”dB(A)”

Figur 4-16. Utrustning för mätning av buller enligt CPX-metoden (Ulf Sandberg, VTI).
SPB-metoden.
Statistical-pass-by-metoden mäter trafikbuller på ett bestämt avstånd från vägkanten och på en
bestämd höjd med hjälp av mikrofoner (figur 4-17). Metoden mäter således också fordonsbuller (t ex
motorbuller) i högre grad än CPX-metoden. Metoden är Europaharmoniserad och föreskrivs för
användning t ex i den Europeiska produktstandarden för Ytbehandling.
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SPB-metoden

Försöksbeläggningar på E18
Upplands Bro - Bålsta
Från Ulf Sandberg, VTI

3.5 m

7.5 m

1.2 m

Figur 4-17. Utrustning för mätning av trafikbuller med SPB-metoden (Ulf Sandberg, VTI).
4.4.9

Vattenkänslighet

Allmänt
Alla egenskaper hos en asfaltbeläggning är föränderliga över tiden. Beläggningar påverkas bl. a av
temperatur, vatten och luft förutom av påfrestningar från trafik. En kritisk egenskap för att motstå
nedbrytning är beläggningens vattenkänslighet. Den har avgörande inverkan på vägens livslängd,
speciellt på det lågtrafikerade vägnätet där slitaget från trafiken är litet. Förutom den typiska
vattenskadan, stenlossning, försämras beläggningens resistens mot belastningen från trafiken.
Vidhäftningen mellan bindemedel och stenmaterial är den dominerande egenskap som styr
vattenkänsligheten. Stenmaterialets egenskaper är den viktigaste faktorn för vidhäftningen. De fysiska
ytegenskaperna hos stenmaterialet och stenmaterialets och bitumenets kemiska egenskaper påverkar
vidhäftningen. Även finmaterialet har effekt på vidhäftningsegenskaperna hos beläggningar. Andra
viktiga faktorer för vattenkänsligheten är beläggningens sammansättning och hålrumshalten. Vid lågt
hålrum har vattnet inte lika stora möjligheter att tränga in som vid högt hålrum.
Vattenkänsligheten har störst betydelse i områden där nederbörden är riklig och där klimatcykeln
innehåller många frys-tö-perioder. Påfrestningarna blir dessutom större om vägen saltas. Vid fräslådor
ska vattenkänsligheten särskild beaktas eftersom där finns risk för att instängt vatten blir stående
under lång tid.
Mätmetoder
Standardbeläggningar
Vanliga standardbeläggningar har normalt, rätt utförda och placerade, god beständighet. Detta finns
inneboende i de receptkurvor och övriga krav för standardbeläggningar, TDOK 2013:0529,
Bitumenbundna lager. En ökning av bindemedelshalten leder vanligen till bättre beständighet liksom
tillsättning av vidhäftningsmedel. I varma och halvvarma beläggningsmassor utförda enligt TRVKB
Bitumenbundna lager ska vidhäftningsmedel alltid tillsättas. Den metod som närmast kan anses mäta
beständigheten hos en asfaltbeläggning är Trafikverkets metodbeskrivning 704 (TRVMB 704,
Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning 2011) som används för provning av
vattenkänsligheten (se nedan).
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Funktion hos provkropp
Provningen av vattenkänslighet (TRVMB 704) utförs på laboratoriepackade provkroppar eller på
borrprov från färdig beläggning (fig. 4-18). Det mått som erhålls är vidhäftningstalet, som uttrycker ett
förhållande mellan draghållfastheten för vattenlagrade och torrlagrade prov. För att bra resistens mot
vatten ska kunna påräknas bör vidhäftningstalet uppgå till minst 75 % vid 7 dygns vattenlagring på
varma massor. För att undersöka inverkan av kemikalier, t ex salt och frys-tö växlingar, kan VTI:s
metod användas (Höbeda, konditionering, se bilaga 1).
Funktion hos vägyta
På beläggningar kan ovannämnda metod användas på borrkärnor från aktuell beläggning för att ge en
uppfattning om beständigheten. Okulärt kan t ex stenlossning och bruksförluster också noteras om
beläggningen har otillräcklig vattenkänslighet.

Figur 4-18. Principskiss av beständighetsprovning (Bild B-G Norlin) TRVMB 704:
Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning ersatte 2011 FAS-metoden men är
principiellt lika.
4.4.10

Åldring

Allmänt
Vid åldringsskador på beläggningar lossnar bruket (bitumen och finandelen av stenmaterialet) från
beläggningsytan och i förlängningen kommer också stenlossning. Åldringsresistens hos beläggningar
bör särskilt beaktas hos lågtrafikerade vägar. Bitumen påverkas generellt av luftens syre, UV-ljus och
temperaturförändringar. Följden blir att bituminet hårdnar, dvs. penetrationen sjunker och
mjukpunkten ökar. Vid åldring av bitumen minskar främst halten aromatiska oljor medan halten
hartser och asfaltener ökar. Dessa förändringar kan studeras i laboratoriet med hjälp av olika
kromatografiska metoder.
Mätmetoder
Standardbeläggningar, funktion provkropp, funktion vägyta
Empiriska metoder som kan användas är penetration och mjukpunkt för bedömning av beläggningars
åldersegenskaper (se kap 7, fig. 7-6 och 7-7). Då måste bindemedel återvinnas från utlagd beläggning
och provas med nämnda metoder. Resultaten kan jämföras med specifikationen för aktuellt
bindemedel med beaktande av den åldringsprocess som sker under tillverkning, lagring och utläggning
av massan.
Kemisk karaktärisering av återvunnet bindemedel kan utföras genom TLC-FID (Iatroscan).
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4.4.11

Partikelemission

Allmänt
En egenskap hos beläggningar som blivit allt viktigare att ta hänsyn till är partikelemission.
Vetenskapliga undersökningar har påvisat skadliga effekter på människors hälsa av respirabla partiklar,
som kan komma från vägbeläggningar.
Mätmetoder
Standardbeläggningar, funktion provkropp, funktion vägyta
För närvarande finns det ingen standardiserad metod att hänvisa till. Det finns dock fastställda
gränsvärden för partikelemission (t ex dokument "Val av beläggning med hänsyn till miljö"). Kunskapen
är också bristfällig om den påverkan på människokroppen som partiklar från olika typer av material
orsakar men mycket forskning pågår inom området. Vid beläggning inom tättbebyggda områden
rekommenderas att kontakt tas med specialister inom området för att diskutera om något behöver
göras för att reducera emissionen av partiklar.

5
5.1

Specificering av krav på funktion hos vägytan
Allmänt

Funktionskrav på utlagt lager ställs normalt på slitlagrets överyta vid färdigställandet och över en viss
bestämd tid. I första hand brukar jämnhet uttryckt som IRI-värde, spårdjup och tvärfall vara aktuella
för krav över tid. Här kan kravnivåerna bestämmas utifrån förutsättningarna på aktuellt objekt och
funktionstid. Trafikverket har sedan ganska lång tid tillbaka gjort mätningar av dessa parametrar på
hela vägnätet och historiska data finns att tillgå i databaser för användning som underlag till kraven.
Ibland kan dock funktionskrav ställas även på andra lager t ex friktionskrav på bindlager som används
som slitlager under en begränsad tid. Nedan beskrivs de funktionskrav som bör ställas på vägytan och
de metoder som används för att verifiera uppfyllelse av kraven.
Kapitel 7.1.9 i TRVR Väg och TRVK Väg bör användas vid utformning av en funktionsbeskrivning.
Bitumen, stenmaterial och asfaltgranulat ska deklareras enligt gällande Europastandarder. Använda
tillsatsmedel ska också deklareras.
Eftersom det vid funktionsentreprenader inte alltid framgår hur produkten är utformad exakt,
rekommenderas att en provyta ska utföras på en mindre yta, gärna inom aktuellt objekt. Provytan ska
bedömas innan resterande beläggning på objektet får utföras.
För beläggningar med funktionskrav på beläggningslagret gäller utförandekrav direkt efter utförandet
på vägytan enligt kapitel 10 i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager.
Om krav även ska ställas ur miljösynpunkt kan Publikation, "Råd för val av beläggning med hänsyn till
miljö" användas.

5.2

Friktion

Vägytans friktion ska mätas med mätbil genom skiddometerprincipen enligt metod TDOK 2014:0134.
För information om mätmetoden se vidare i avsnitt 4.4.6 och fig. 4-14. Krav på friktionen ska ställas
enligt kapitel 10 TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager och ska innehållas under hela funktionstiden.
I normalfallet brukar beläggningarna uppfylla friktionskravet men mätning ska utföras vid behov.
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5.3

Homogenitet

Utlagd beläggning ska vara homogen. Verifiering kan antingen utföras med Density on Run (TDOK
2014:0137) genom texturmätning med laserutrustning, Sand Patch, värmekamera eller med georadar.
Kravet ställs mot egenskaperna på utförd provyta.

5.4

Jämnhet i tvärled (spårdjup)

Krav på jämnhet i tvärled ska ställas utifrån funktionstid, vägtyp, trafik och ev. andra parametrar för
det aktuella objektet. Mätning bör ske med mätbil enligt Metodbeskrivning VVMB 122. Det bör anges
att utförandekrav direkt vid trafikpåsläpp enligt kapitel 10 i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager ska
gälla. Dessutom ska krav ställas på spårdjupet under funktionstiden. Det bör också anges när mätning
ska utföras. Enligt AB04/ ABT06 ska entreprenören ombesörja och bekosta all provning och
undersökningar som krävs i entreprenaden.

5.5

Jämnhet i längdled

Krav på jämnhet i längdled ska ställas utifrån funktionstid, vägtyp, trafik och eventuellt andra
parametrar för det aktuella objektet. Mätning bör ske med mätbil enligt med VVMB 122. Det bör
anges att utförandekrav direkt vid trafikpåsläpp enligt kapitel 10 i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna
lager ska gälla. Dessutom ska krav ställas på jämnheten under funktionstiden. Det bör också anges när
mätning ska utföras. Enligt AB04/ ABT06 ska entreprenören ombesörja och bekosta all provning och
undersökningar som krävs i entreprenaden.

5.6

Tvärfall

Krav på tvärfall ska ställas utifrån funktionstid, vägtyp, trafik och eventuellt andra parametrar för det
aktuella objektet. Ett lämpligt riktvärde bör ligga på minimum 2 %. Kontroll av avvikelse från ställda
krav ska utföras enligt kapitel 10 i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Mätning bör ske med
mätbil enligt Metodbeskrivning TRVMB 122. Om objektet innefattar nybyggnad eller förstärkning bör
kravet ställas också över tid. Tvärfallet har stor betydelse för vattenavrinningen och påverkar därmed
såväl trafiksäkerheten som dubbdäcksslitaget.

5.7

Miljö

Vid val av beläggning bör hänsyn alltid tas till miljön. Ett hjälpmedel är Trafikverkets dokument "Råd
för val av beläggning med hänsyn till miljö" med tillhörande beräkningsmodell. Med de hjälpmedlen
kan den samhällsekonomiska årskostnaden för bullerstörningar beräknas för vald beläggningstyp på
den aktuella vägen.

5.7.1

Buller

Om objektet ligger inom ett bullerkänsligt område bör en bullerreducerande beläggning övervägas.
Mätmetod och bullerkrav måste anges. Det bör påpekas att den bullerreducerande förmågan avtar
med tiden beroende på att de ljuddämpande håligheterna i beläggningen sätts igen. Kravet bör därför
ställas över tid vilket sannolikt medför att driftåtgärder för rensning av beläggningen måste sättas in
under funktionstiden. Bullerreducerande beläggning av dränerande typ kan också behöva särskilda
rutiner för halkbekämpning eftersom den inte uppför sig som täta beläggningar vid isbildning och en
större initial giva krävs eftersom saltet åker ner i porerna på beläggningen. Det bör nämnas också att
erfarenheten visar att bullerreducerande beläggningar typ ABD vanligen får kortare livslängd än
motsvarande tät beläggning. För angivande av krav bör experter inom området kontaktas.

5.7.2

Partikelemission

Om objektet ligger i tätort där emissionsproblem kan förväntas bör kontakt tas med expert inom
området för diskussion om eventuella hänsynstaganden till partikelemission vid val av material och
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beläggning. En jämförande samhällsekonomisk bedömning av partikelemissionen för olika
beläggningsalternativ på ett objekt kan utföras med hjälp av ovan nämnda beräkningsmodell.

5.7.3

Rullmotstånd

I syfte att spara ändliga resurser har rullmotståndet hos beläggningen viss betydelse. Det kan därför
vara angeläget att överväga att ställa krav på rullmotståndet för att minska bränsleförbrukningen. För
angivande av krav bör experter inom området kontaktas.

5.8

Övriga krav

Stensläpp
Stensläpp från beläggning får inte förekomma. Stensläpp kan bedömas okulärt eller genom mätning av
vägytans makrotextur.
Sprickor, potthål, med mera
Beläggningen får inte heller uppvisa andra skador såsom släppor, potthål, genomslitningar,
krackeleringar eller sprickor av svårighetsgrad 2 eller 3 enligt "Bära eller Brista".
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6

Specificering av krav på funktion hos
beläggningslager

Det här kapitlet handlar om analytisk proportionering av en massabeläggning. Det innebär framtagning
av en massabeläggning som är tekniskt optimerad för ett specifikt objekt. Krav på funktion hos
beläggningslager verifieras normalt genom provning av borrkärnor från aktuell beläggning. Där detta
inte är lämpligt eller möjligt kan provning utföras på laboratorie-tillverkade provkroppar med massa
från aktuellt objekt. Valet av packningsmetod och utförandet av packningsarbetet har avgörande
betydelse för provkroppens egenskaper. Därför är det nödvändigt att specificera såväl packningsmetod
som kravnivå när krav ställs på laboratoriepackade provkroppar.
Funktionsbaserade beläggningar som baseras på egenskaper hos provkroppar beskrivs i avsnitt 7.1.8 i
TRVR Väg och TRVK Väg. De bör användas vid utformning av ett förfrågningsunderlag. Där anges
kravnivåer på olika funktionsegenskaper för olika lagertyper och provningsfrekvenser för verifiering.
De metoder som vanligen används för verifiering av funktionskraven finns redovisade i kapitel 4 i
denna handbok.
Bitumen, stenmaterial och asfaltgranulat ska deklareras enligt gällande Europastandarder. Om
tillsatsmedel används ska också dessa deklareras.
Eftersom det vid funktionsentreprenader inte alltid framgår exakt hur produkten är utformad,
rekommenderas att en provyta ska utföras på en mindre yta, gärna inom aktuellt objekt. Provytan ska
bedömas och vara godkänd innan resterande beläggning på objektet får utföras.
För beläggningar med funktionskrav på beläggningslagret gäller utförandekrav på vägytan enligt
kapitel 10 i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager.

6.1

Allmänt

Klimat och trafik påverkar funktionsegenskaperna hos en beläggning i olika stor omfattning. Dessutom
påverkar materialegenskaper och materialsammansättningar funktionen hos den färdiga beläggningen
olika mycket. Egenskaperna hos stenmaterialet är t ex av stor betydelse för nötningsresistensen
medan de har mindre betydelse för stabilitet och beständighet samt marginell betydelse för
utmattning, flexibilitet och lågtemperaturegenskaper. För att få bästa möjliga tekniska lösning måste
varje beläggning anpassas till:
 Trafik
 Objekt- och lagertyp
 Klimat
 Objekttillstånd (vid underhåll och förstärkning).
Tabell 6-1 visar betydelsen av trafik, klimat och olika materialegenskaper och sammansättning av
materialen för funktionsegenskaperna. Här förutsätts att utförandet har skett på ett
fackmannamässigt sätt. S avser stor betydelse (djupblå färg), M avser mindre betydelse (ljusblå färg)
och L avser att parametern har liten betydelse (grå färg) för funktionsegenskapen. Tabellen visar
dessutom vilka skadetyper som uppstår när en funktionsegenskap är bristfällig samt för vilka
lagertyper som de olika funktionsegenskaperna har störst betydelse.
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Tabell 6-1. Funktionsegenskapernas beroende av materialegenskaper, sammansättning mm.
Parameter

Funktionsegenskaper
Nötning

Stabilitet

Utmattning

Styvhet/
LågtempFlexibi-litet egenskaper

Beständighet

Flisighetsindex

S

S

M

L

L

M

Andel helt okrossat

L

S

L

L

L

L

Los Angeles-värde

M

M

L

L

L

M

Kulkvarnsvärde

S

M

L

L

L

M

Max stenstorlek

S

M

L

L

L

L

Andel grovt mtrl

S

M

L

L

L

L

Trafik

S

S

S

S

M

S

Hastighet

S

S

S

S

L

M

Andel dubb

S

L

M

L

L

M

Andel tunga fordon

L

S

S

S

M

M

Klimat

S

S

S

S

S

S

Töjning

L

S

S

S

S

M

Skjuvmodul

L

S

S

S

S

M

Styvhetsmodul

L

S

S

S

S

M

Bitumenfyllt hålrum

L

S

S

S

M

S

Bindemedelstyp

L

S

S

S

S

S

Spår

Spår/ deformation

Sprickor/
spår

Deformation/ sprickor

Sprickor

Stenlossn./
sprickor

Slitlager

Bindlager/
Övr. lager

Bärlager/
Övr. lager

Alla lager

Alla lager

Alla lager

Skadetyp

Av stor betydelse för
lagertyp

6.2

Prioritering av egenskaper för olika lagertyper

Hur en egenskap bör prioriteras och den kravnivå som ska ställas på egenskapen för en beläggning
bestäms bl. a av i vilket lager av konstruktionen som beläggningen ska ingå och trafikintensiteten. I
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tabell 6-2 visas de huvudprinciper som bör gälla vid prioritering. Trafikintensiteten är delad i tre olika
trafikklasser Låg=låg, Med=medel och Hög=hög. Tabellen förutsätter att enbart slitlager trafikeras i
någon större omfattning. De bokstäver som anges för prioriteringen i tabellen innebär:
S = djupblå färg = Egenskapen har Stor betydelse, hög prioritet. Krav ska ställas och uppfyllas
M = ljusblå färg = Egenskapen har Medelstor betydelse, medelhög prioritet. Egenskapen bör optimeras
sedan S uppfyllts.
L = grå färg = Egenskapen har Liten betydelse, låg prioritet. Egenskapen optimeras när S och M
uppfyllts.
Tom ruta = ofärgad = Egenskapen inte är relevant för aktuellt beläggningslager.

Tabell 6-2. Princip för prioritering av egenskaper för olika lager.
Lagertyp

Slitlager
Låg

Justeringslager

Med Hög

Bindlager

Bärlager

Låg

Med

Hög

Låg

Med

Hög

Låg

Med Hög

Egenskap/Trafik

Nötningsresistens

L

M

S

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

M

M

M

M

S

M

S

S

M

S

S

L

L

L

S

S

S

S

S

S

S

S

S

L

L

L

L

L

L

M

M

M

S

S

S

S

S

S

M

S

S

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

S

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

M

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Stabilitet

Lastfördelning/
Styvhet
Utmattningsresistens
Friktion
Permeabilitet

Buller
Lågtemperaturegenskaper
Vattenkänslighet
Åldringsresistens
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6.3

Val av egenskaper och krav

Det rekommenderas att verifiering av funktionskrav utförs på uppborrade provkroppar från aktuell
beläggning på objektet. Vid provning av laboratoriepackade provkroppar ska dessa packas till den
skrymdensitet som används på aktuell beläggning i fält. Även packningsmetoden kan ha betydelse för
egenskapen. Därför bör påpekas att kravet bör kopplas till aktuell packningsmetod och att
packningsmetoden bör beskrivas i detalj.

6.3.1

Nötningsresistens

Kravet bör ställas på slitlager på hög- och medeltrafikerad väg. Nötningsresistensen kan provas på
uppborrade provkroppar från utlagd beläggning med Prall-metoden enligt SS-EN 12697-16. Angiven
provningsmetod fungerar bra på beläggningar typ ABT och ABS med bra stenmaterial. För mer
information om provningsmetoden se kapitel 4. Provning ska utföras på osågad överyta. Krav och
lämpliga provningsfrekvenser framgår av DCC.1 i TDOK 20134:0245.

6.3.2

Deformationsresistens

Krav på deformationsresistens bör i första hand ställas på högtrafikerad väg samt på vägar med
spårbunden tung trafik. Dessutom bör krav ställas på utsatta platser med långsamgående tung trafik
t ex trafikplatser, uppförsbackar, busshållplatser och terminaler.
Deformationsresistens ska normalt mätas på uppborrade prov från aktuellt lager på objektet.
Provningen ska utföras med dynamisk kryptest enligt SS-EN 12697-25. Metoden beskrivs närmare i
kapitel 4. Krav och lämpliga provningsfrekvenser för bindlager typ ABb finns i TDOK 2013:0529 och
funktionskrav på övriga lager finns angivna i avsnitt 7.1.8 i TRVR Väg.
För beläggningstjocklek <30 mm kan provning utföras på labtillverkade provkroppar i de fall där
egenskapen har hög prioritet. Provkropparna laboratoriepackas med Marshallmetoden eller genom
borrkärnor från provplattor. Kraven bör då ställas enligt tabell 6-3 (hämtat från VTI).
Laboratorietillverkade prov får bättre stabilitet än borrkärnor tagna på relativt nylagd beläggning.

Tabell 6-3. Krav på deformationsresistens.
Kvalitetsparametrar

ÅDTk,tung
100-499

Krypvärde i Strain på
laboratoriepackad
provkropp, max

6.3.3

12 500

500-999

1 000 –
1 999

 2 000
Extrem last

10 000

8 750

7 500

Styvhet - Flexibilitet

Styvhetsmodulen är ett mått på beläggningens lastfördelande förmåga. En alltför styv beläggning kan
bli sprickbenägen medan en alltför flexibel beläggning ger sämre lastfördelande förmåga och risken för
permanenta deformationer ökar. Det finns således goda skäl till att ange ett intervall för styvhet –
flexibilitet för att anpassa beläggningen till det aktuella objektet.
Asfaltbeläggningens styvhetsmodul ska mätas med pulserande pressdragprovning enligt FAS 454 (SSEN 12697-26). Provning ska utföras på uppborrade provkroppar. Metoden finns närmare beskriven i
kap. 4. Kravnivåer för olika lager och provningsfrekvenser anges i avsnitt 7.1.8 i TRVR Väg.

6.3.4

Utmattningsmotstånd

Utmattningsprovning är en tidskrävande och kostsam process. Därför bör den utföras som en
typprovning för en ny produkt eller om särskilda skäl finns.
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Beläggningens utmattningshållfasthet ska bestämmas enligt VTI-metod, Notat 38-95.
Provning ska utföras på uppborrade provkroppar. Minst 12 provkroppar ska användas för bestämning
av utmattningssamband. Krav anges i avsnitt 7.1.8 i TRVR Väg.
När beläggningen är typprovad kan verifiering av produktens utmattningsmotstånd ske genom att
mäta styvhetsmodulen och kontrollera att den ligger inom det godkända intervallet för aktuell
beläggning enligt 7.1.8 i TRVR Väg.

6.3.5

Vattenkänslighet

Vattenkänsligheten kan till viss del sägas utgöra ett mått på beläggningens beständighet. Den visar
beläggningens förmåga att motstå vatten enligt ett visst förfarande som redovisas närmare i kap 4.
Provningen ska ske genom mätning av draghållfasthetsindex enligt Trafikverkets metodbeskrivning
TRVMB 704, Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning på uppborrade provkroppar
från aktuell beläggning. Om beläggningslagret är < 40 mm ska indirekt draghållfasthetsindex (ITSR)
bestämmas för laboratorietillverkade provkroppar. I detta fall ska målpackningsgraden vara
densamma som packningsgraden erhållen på väg och provning ska utföras på provkropp med sågade
ändytor. Kravnivåer och provningsfrekvenser framgår av 7.1.8 i TRVR Väg.
Om beläggningen utsätts för extrema förhållanden, t ex omfattande halkbekämpning med salt eller
andra kemikalier, rekommenderas användning av ett alternativt konditioneringsförfarande beskrivet i
bilaga 1.

6.3.6

Permeabilitet

Det kan finnas goda skäl till att ställa krav på beläggningens permeabilitet. Det är känt att hålrumsrika
vattengenomsläppliga beläggningar har sämre beständighet och åldras snabbare än täta beläggningar.
Om aktuell vägkonstruktion har underliggande vattenkänsliga lager eller om det av andra skäl inte är
önskvärt att vatten går igenom beläggningen bör krav ställas på permeabilitet. Det finns metoder för
att mäta permeabilitet. Se avsnitt 4.4.7. Alternativt kan krav ställas på att uppborrade borrkärnor från
aktuell beläggning ska innehålla ett specificerat krav på hålrumshalt. Beläggningar med hålrumshalt <5
% kan betecknas som täta. Då förutsätts ytavvattningen kunna ske ovanpå beläggningsytan mot
angränsande diken genom att vägen har ett tvärfall. Om önskemålet är att beläggningen ska vara helt
vattentät rekommenderas användning av gjutasfalt typ PGJA.

6.3.7

Tjocklek

När tjocklek på bärlager, bindlager och slitlager beställts i mm, bör mätning utföras på uppborrade
provkroppar som uttagits slumpvis. Provningsfrekvens och mätmetod kan anges enligt avsnitt 3.4 i
TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Alternativt kan tjockleken mätas kontinuerligt med georadar.

6.3.8

Övrigt

Andra krav som bör ställas på den utlagda färdiga beläggningen är:





Beläggningen ska vara homogen
Krav på yttextur kan ställas om risk föreligger för vattenplaning
Krav på poleringsresistens kan ställas om objektet är utsatt för risk för polering
Stensläpp, sprickor och potthål får inte uppstå i lagret under den dimensionerade livslängden.
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7

Standardbeläggningar

En vägkonstruktion är uppbyggd av flera lager med olika funktion. Tillsammans ska de säkerställa att
vägen långsiktigt får en god funktion. Det innebär att vägen under lång tid ska vara säker och ge god
komfort för trafikanterna. För beläggningslager har då olika egenskaper olika stor betydelse beroende
på var i vägkonstruktionen respektive lager är placerat. Här kommer en kort beskrivning av de olika
beläggningslagren samt exempel på de beläggningstyper som är lämpliga för olika lager.
Alla standardbeläggningar finns noggrant specificerade i AMA Anläggning med det tillhörande
kravdokument TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. I dokumenten anges materialkvaliteter,
sammansättning, utförande och kontroll. Genom angivande av en speciell kod och rubrik i ett
förfrågningsunderlag och hänvisning till AMA Anläggning gäller det som står där avseende den
beläggningstyp som avses. Om beställaren vill ändra på något, t ex hålrumshalt för en beläggningstyp,
kan detta göras genom ett tillägg i den objektspecifika tekniska beskrivningen, som upprättas av
projektören/ beställaren. AMA Anläggning tillhandahålls av AB Svensk Byggtjänst och TDOK 2013:0529,
Bitumenbundna lager med tillhörande dokument finns på Trafikverkets hemsida med adress
www.trafikverket.se.
Standardbeläggningarnas egenskaper, användningsområden samt fördelar och nackdelar hos olika
beläggningstyper beskrivs i avsnitt 7.1 i TRVR Väg, som också finns på Trafikverkets hemsida. Där
redovisas även vilka standardtyper som finns beskrivna i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager.

7.1

Val av material

De material som kan ingå i en asfaltbeläggning är stenmaterial, bindemedel, asfaltgranulat och
tillsatsmedel. Tillsatsen av asfaltgranulat begränsas enligt TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager.
Samma krav som för massa tillverkad med jungfruliga material ska uppfyllas. Tillsatsmedel ska tillsättas
för att öka vidhäftningen mellan stenmaterial och bindemedel. Materialegenskaperna väljer
beställaren vanligen enligt TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Avsteg kan dock göras av olika skäl.
Om beställaren t ex inte vill ha inblandning av granulat ska det anges i den objektspecifika tekniska
beskrivningen. Nedan beskrivs de olika materialen och deras egenskaper närmare.

7.1.1

Stenmaterial

Stenmaterialets egenskaper har stor betydelse speciellt för nötningsresistensen hos asfaltbeläggningar
men även för deformationsresistensen och beständigheten. Därför är det angeläget att tänka igenom
för varje objekt om kravet avseende någon egenskap behöver ändras. Nedan beskrivs
provningsmetoderna för de stenmaterialegenskaper som har störst betydelse för beläggningens
funktion. Ballasten ska deklareras enligt SS-EN 13043.
Kornstorleksfördelning
Stenmaterialets kornstorleksfördelning är av grundläggande betydelse för beläggningens egenskaper.
Den anges i ett bestämt intervall för varje sikt i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager för aktuell
beläggningstyp. Kornstorleksfördelningen i sin nuvarande form har framtagits med ledning av
mångåriga erfarenheter. Kornstorleksfördelningen ska för asfaltmassor och för tankbeläggningar
bestämmas enligt SS-EN 12697-2 resp. SS-EN 933-1.
Kornform
Kraven på stenmaterialets kornform anges med Flisighetsindex (SS-EN 933-3, tidigare Flisighetstal) och
Andel korn med krossade och brutna ytor (SS-EN 933-5, tidigare Krossytegrad).
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Flisighetsindex, som tas fram genom siktning på vanlig sikt och genom harpsiktning, uttrycker hur stor
andel av provet som har flisighet >1,6. Hela provet från 4 mm till max 80 mm ska provas. Det är god
korrelation mellan det tidigare använda flisighetstalet och flisighetsindex. Jämförelsen är gjord så att
flisighetstalet för 8-11,2 mm resp. 11,2-16 mm har jämförts med flisighetsindex för 4-16 mm. Det går
inte längre att ange flisigheten som ett intervall enligt den nya standarden. Det finns således risk för
att ett stenmaterial som är mycket kubiskt kan användas vilket kan vara till nackdel för t ex stabiliteten
hos massabeläggningar och indränkt makadam.
Krossytegrad
Bestäms genom en okulärbedömning av en viss mängd rensiktat stenmaterial i alla fraktioner ≥ 4 mm
(se fig. 7-1). Materialet delas in i helt krossade korn, delvis krossade korn och okrossade korn. Ett
material innehållande alltför stor andel okrossat material kan ge en instabil beläggning. Krav på
krossytegrad finns angivet på resp. typblad i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager.

Krossytegrad
Krossytegrad 0

Helt okrossade
korn

Krossytegrad 100

Helt krossade
korn

Helt krossade
korn 20%

Övriga korn
50%

Helt okrossade
korn
30% =
Andel okrossat

Figur 7-1. Bestämning av krossytegrad, principbild (från B-G Norlin).
Hållfasthet
Los Angeles-värdet (SS-EN 1097-2) ersätter det tidigare använda sprödhetstalet som ett mått på
stenmaterialets hållfasthet. Provningen sker på fraktion 10-14 mm i en stor trumma tillsammans med
stora stålkulor utan närvaro av vatten (se fig. 7-2 och 7-3). Los Angeles-värdet är den procentandel av
provet som passerar sikt 1,6 mm efter bearbetning under 500 varv (ca 16 min) i trumman. Material
med höga Los Angeles-värden kan brytas ner snabbt speciellt i byggskedet av byggtrafik. Spröda
material kan också brytas ner snabbt av dubbtrafiken.
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Figur 7-2.

Utrustning för mätning av Los Angeles-värde.

Figur 7-3. Princip för krossningsmotstånd enligt Los Angeles-metoden(Lars Stenlid, Skanska).
Nötningsresistens
Nötningsresistensen provas för slitlager, samt bär-, bind- och justeringslager som ska trafikeras över
minst en vinter, med hjälp av kulkvarnsmetoden (SS-EN 1097-9). Metoden innebär våtnötning av en
bestämd mängd stenmaterial av specificerad fraktion i en kvarn där stålkulor får nöta på
stenmaterialet under en timme (se fig. 4-2). Provningen sker på fraktion 8-11 eller 11,2-16 mm.
Nötningen pågår 5 400 varv, ca 60 min. Efter nötningen bestäms den mängd av provet uttryckt i
viktprocent som passerar 2 mm, vilket utgör kulkvarnsvärdet. Ett flertal vetenskapliga rapporter har
tagits fram som visar god korrelation mellan beläggningars nötningsegenskaper i laboratorium och i
fält och kulkvarnsvärdet. Kulkvarnsvärdet är en kritisk egenskap för slitlagerbeläggningar speciellt på
högtrafikerade vägar. I TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager finns krav angivna på specifikationen
för respektive beläggningstyp.
För stenmaterial till övriga bundna lager, dvs. justerings-, bind- och bärlager som inte trafikeras över
minst en vinter, bestäms nötningsresistensen med micro-Devalmetoden (SS-EN 1097-1, fig. 7-4).
Provningen utförs på fraktion 10-14 mm med våtnötning i en något mindre kulkvarn än den svenska.
Nötningen pågår i 12 000 varv, ca 120 min, och micro-Devalvärdet är den procentandel som efter
nötning passerar sikt 1,6 mm. Provning på fraktion 10-14 mm kan bli ett problem vid läggning av
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beläggningar med stenmax < 16 mm eftersom inget material normalt levereras av
provningsfraktionen.

Figur 7-4.

Micro-Devalkvarn för mätning av nötningsresistens

Övriga egenskaper
Polering av stenmaterial har blivit aktuell under de senaste åren pga. minskat slitage från dubbdäck.
Det är effekten av användning av lättare däckdubbar och användning av slitstarka beläggningar.
Problemet har uppstått främst i Stockholm i tunnlar och i rondeller där gummidäckens polerande
inverkan i en del fall lett till hala beläggningar under sensommar och höst. Ytorna har åtgärdats genom
ytfräsning som återställt friktionen. Åtgärden behöver dock upprepas kommande år pga. förnyad
polering. För att minska risken för polering i tunnlar och i rondeller, där poleringseffekter kan uppstå,
bör inte högre halter av porfyr användas i ABS-beläggning.
Vidhäftning mellan stenmaterial och bindemedel är en viktig egenskap som har stor betydelse för
beläggningens vattenkänslighet och beständighet. En relativ, jämförande metod som används på
väglaboratorierna är vidhäftningsprovning med rullflaska (se figur 7-5), med respektive utan
vidhäftningsmedel.

Figur 7-5. Vidhäftningsprovning med rullflaska (Foto PEAB’s lab i Helsingborg).
I metoden torrsiktas det aktuella stenmaterialet. Den fraktion som ska provas, vanligen 8-11 mm,
tvättas, torkas och blandas med bitumen. De bitumenklädda stenarna placeras på ett plåtlock och
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lagras i rumstemperatur över natten. Därefter neddelas provet till 3 st delprov som försiktigt överförs
till varsin rullflaska i 5-gradigt avjoniserat vatten. Rullflaskorna får sedan rotera i rullningsmaskinen.
Täckningsgraden av bitumen på stenmaterialet bedöms sedan okulärt efter 24, 48 och 72 timmar. Via
ringanalys har det konstaterats att metoden ger olika resultat beroende på vem som gör provningen
och bedömningen. Metoden kan ändå användas för att jämföra prov med och utan tillsättning av
vidhäftningsmedel för att kontrollera effekten av vidhäftningsmedlet.
Beständighet har varit och är ett problem för beläggningar på flera platser i Sverige. Stenlossning har
uppstått och förtid nedbrytning av beläggningar har konstaterats. I en del fall har det varit
beläggningar utförda med stenmaterial innehållande en stor andel glimmer i finfraktionen. En stor
utredning om glimrets inverkan på beständigheten hos asfaltbeläggningar pågår och tills vidare bör
användning av finmaterial från täkter med stort inslag av glimmer undvikas. I andra fall har det skett
stenlossning på separerade ytor främst i lassbyteszoner. Separationer har även konstaterats i andra
fall, främst i beläggningar typ ABS, beroende på bl. a felaktig sammansättning och ofullständig
blandning. Blandningstiden i verk är därför en viktig faktor, speciellt vid tillverkning av ABS-massor. Det
är viktigt att se till att entreprenören har ett fullgott system för minimering av separationer vid
tillverkning och utläggning av beläggningar. Krav på att åtgärdsprogram mot separationer ska
upprättas och dokumenteras finns numera i AMA Anläggning.

7.1.2

Bindemedel

Bindemedlets egenskaper är viktiga främst för styvhet och stabilitet men även för beständigheten hos
en asfaltbeläggning. Rekommendationer för val av bindemedel till olika beläggningar ges i avsnitt
7.1.5.1 i TRVR Väg för olika beläggningstyper, där bindemedel rekommenderas med hänsyn till klimat
och tung trafik, och dels i specifikationen i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. I TRVR Väg beskrivs
också egenskaperna och användningsområdena för polymermodifierade bindemedel som kan
användas när det finns behov av att speciella egenskaper hos beläggningen som förbättrade termiska
egenskaper eller högre stabilitet. Kort beskrivs nedan provningsmetoderna för ett par av de
grundläggande egenskaperna hos bindemedlen.
Penetration
Penetrationen utgör ett mått på bindemedlets konsistens vid en viss temperatur, vanligen 25 ºC.
Provningen utförs enligt SS-EN 1426. En penetrationsnål med vikten 100 g sätts ner på ytan av ett
bindemedelsprov i en provburk och får tränga ner under en tid av 5 sek (se fig. 7-6). Den då uppmätta
nedträngningen benämns penetrationen och anges i tiondels millimeter.

Figur 7-6. Princip för mätning av penetration (från Asfaltboken).

53

Val av beläggning
Mjukpunkt
Mjukpunkten uttrycker vid vilken temperatur ett bitumen uppnått en viss mjukhet. Provningen ska
utföras enligt SS-EN 1427. Två bitumenprov gjuts in i var sin mässingring. Bitumenproverna belastas
med var sin stålkula och sänks ner i ett vattenbad. Med start från +5 °C påbörjas en uppvärmning med
5 °C/min. När kulan nått ner till det undre blecket, ca 25 mm ner, noteras temperaturen och anges
som provets mjukpunkt (fig. 7-7).

Figur 7-7. Princip för mätning av mjukpunkt (från Asfaltbok)
Övrigt
Elastisk återgång är en egenskap som provas på polymermodifierade bindemedel och som visar hur
elastiska dessa bindemedel är. Elastisk återgång ska bestämmas enligt SS-EN 13398.
Lågtemperaturegenskaper hos ett bitumen ska bestämmas med Fraass test enligt SS-EN
12 593. Med metoden bestäms vid vilken temperatur ett tunt skikt av bitumen går av under en
specificerad böjningsprocess. Egenskapen är viktig för att kunna välja rätt bindemedel vid kallt klimat
så att temperatursprickor kan undvikas.

7.1.3

Asfaltgranulat

Returasfalt i form av asfaltgranulat kan tillsättas vid tillverkning av asfaltmassa. Returasfaltens
egenskaper kan bestämmas enligt TDOK: 2014:0146, Provtagning, provning och bedömning av
asfaltmaterial för återvinning, såväl på prover från väg som från upplag. De krav som ska uppfyllas på
granulatet framgår av TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager och SS-EN 13108-8, Returasfalt.

7.1.4

Tillsatsmedel

Vanliga tillsatsmedel är någon typ av vidhäftningsbefrämjande medel för att förbättra beläggningens
beständighet. Enligt TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager ska alla varma och halvvarma
beläggningsmassor innehålla vidhäftningsmedel. Andra tillsatser är fibrer av mineralull, cellulosa eller
glas för att bära bindemedel i Stenrik Asfaltbetong och Dränerande Asfaltbetong. Polymerer tillsätts
också ibland för att förbättra stabilitets- och/ eller lågtemperaturegenskaperna.

7.2

Val av bärlager

Bärlagret är vanligen det understa bundna lagret i en vägkonstruktion. Det är det ur bärighetssynpunkt
viktigaste lagret som ska fördela trafiklasterna över en större yta så att påfrestningarna på
underliggande lager reduceras. För att ge bra lastfördelning måste bärlagret ha bra styvhet. Dessutom
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ska bärlagret tåla trafikbelastning under lång tid utan att spricka. Det kräver att materialet har god
utmattningshållfasthet. Eftersom ett bärlager bör fungera under lång tid måste lagret också ha god
beständighet.
I tabell 7-8 värderas egenskaperna hos olika bärlagerbeläggningar. De flesta egenskaperna för
bärlagren är i hög grad relaterade till typ och halt av det bindemedel som väljs. Här förutsätts att AG,
MJAG, ABb och IM bedöms utifrån normalutförande enligt specifikationen i TDOK 2013:0529,
Bitumenbundna lager, samt att bindemedelshalten i ABT är reducerad med 0,5 vikt-% i förhållande till
den bindemedelshalt som anges på specifikationen för slitlager av ABT. Röd färg visar att funktionen
för aktuell egenskap hos beläggningen är dålig (D), gul färg att den är tveksam (T) och grön färg att den
är bra (B).

Tabell 7-8. Egenskaper hos olika bär-, bind- och justeringslager.
AG

MJAG

ABb

ABT

ABS

PGJA

IM

Deformationsresistens

B

T

B

T

T

B

B

Styvhet

B

T

B

T

T

B

T

Flexibilitet

T

B

T

T

T

T

T

Utmattningsmotstånd

B

B

B

B

B

B

T

Vattenkänslighet/beständighet

T

T

B

B

B

B

T

Vattentäthet

T

T

B

B

T

B

D

Bel-typ
Egenskap

I tabell 7-9 rekommenderas val av bärlager för olika trafikklasser. Röd färg anger att beläggningstypen
är olämplig (O) för avsedd trafik, orange färg att den är mindre lämplig (M), gul färg att den är tveksam
(T) och grön färg att den rekommenderas (R).

Tabell 7-9. Rekommenderade bärlagerbeläggningar i olika trafikklasser.
Bel-typ

AG

MJAG

ABb

ABT

JIM,
IM,
IMT

ÅAK
MJAG

ÅAHV
MJAG

ÅDTk.tung >1 000

R

O

T

T

O

O

O

ÅDTk.tung 500-1 000

R

O

T

T

O

O

O

ÅDTk.tung 250-500

R

O

T

T

O

M

M

ÅDTk.tung 100-250

R

T

T

T

T

T

T

ÅDTk.tung 25-100

R

R

T

T

R

R

R

ÅDTk.tung < 25

R

R

T

T

R

R

R

Trafik
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I huvudsak används AG som bitumenbundet bärlager. När stora krav ställs på täthet kan ABT eller ABb
användas. Vid stora krav på deformationsresistens bör ABb användas som övre bärlager. ABb har
bättre egenskaper än AG, men eftersom AG är en billigare produkt rekommenderas den som bärlager
generellt.
Bindemedel rekommenderas enligt avsnitt 7.1.5 i TRVR Väg. Om bärigheten inte med säkerhet blir
fullvärdig med aktuell åtgärd rekommenderas det mjukare bindemedel som nämns för respektive
klimatzon och trafikklass i tabellen. För lägsta trafikklassen rekommenderas mjukbitumen.
Om AG och MJAG tillfälligt används till slitlager ska beläggningsmassan proportioneras med 0,3
viktprocent högre bindemedelshalt för att reducera risken för beständighetsproblem (stripping =
stenlossning pga. att bindemedlet tvättas bort från stenytorna).
Stenmaterial väljs enligt aktuell specifikation för resp. trafikklass. För ABT väljs stenmaterial som för
AG-beläggning.

7.3

Val av justeringslager

Justeringslager används bl. a för att avjämna befintlig beläggningsyta och för att ändra vägens tvärfall.
Lagret utgör vanligen underlag för ett slitlager men används ibland även som slitlager. Eftersom ett
justeringslager ligger på den nivå i vägkonstruktionen där plastisk deformation vanligen uppstår (ca 30100 mm under vägytan) är deformationsresistens en viktig egenskap. För egenskaper hos olika typer
av justeringslager se tabell 7-8. I tabell 7-10 finns rekommendationer för val av justeringslager.

Tabell 7-10. Rekommenderade justeringslager i olika trafikklasser.
AG

MJAG

ABb

ABT

ABS

PGJA

JIM

ÅAK
MJAG

ÅAHV
MJAG

ÅDTk.tung >1 000

R

O

R

T

T

T

O

O

O

ÅDTk.tung 500-1 000

R

O

R

T

T

R

O

O

O

ÅDTk.tung 250-500

R

O

R

R

R

R

O

O

O

ÅDTk.tung 100-250

R

T

R

R

R

R

T

T

T

ÅDTk.tung 25-100

R

R

T

R

T

T

R

R

R

ÅDTk.tung < 25

R

R

T

R

T

T

R

R

R

Bel-typ
Trafik

Naturligtvis är beständighet också en viktig egenskap. Beläggningarna bör utformas enligt
dokumenten TRVR Väg, TRVK Väg och TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Röd färg anger att
beläggningstypen är olämplig (O) för avsedd trafik, gul färg att den är tveksam (T) och grön färg att den
rekommenderas (R).
Vid tjockare justeringar kan AG-beläggning användas på hög- och medeltrafikerad väg, och MJAG eller
JIM kan användas på lågtrafikerad väg. Om AG och MJAG läggs på befintligt slitlager ska
beläggningsmassan proportioneras med 0,3 viktprocent högre bindemedelshalt för att reducera risken
för beständighetsproblem.
För tunnare justeringar används vanligen ABT med reducerad bindemedelshalt. För vägar med mycket
tung trafik samt för vägkorsningar med trafikljus, trafikplatser, busshållplatser och andra platser med
tunga trafiklaster bör ABb användas för att reducera risken för plastiska deformationer.
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Vid justering av spår kan även spårgjutasfalt (SGJA) eller spårytbehandling (SPY) användas. Då blir
åtgärden vanligen såväl justering som slitlager.
Bindemedel rekommenderas enligt avsnitt 7.1.5 i TRVR Väg och stenmaterial väljs enligt aktuell
specifikation i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager för bärlagermassor i respektive trafikklass.

7.4

Val av bindlager

Bindlager används vanligen för att ge beläggningslagret god resistens mot plastiska deformationer.
Därmed blir deformationsresistens den viktigaste egenskapen men också för detta lager har
beständigheten stor betydelse. Bindlagret placeras normalt direkt under slitlagret. På cementbundet
grus används bindlager för att motstå sprickbildningar och för att utjämna ojämnheter. På broar
används bindlager för att utjämna ojämnheter, för att ge en tät konstruktion och för att ge ett
tillräckligt tjockt lager för att undvika blåsbildning under tätskiktet vid varma, soliga dagar.
För egenskaper hos olika typer av bindlager se tabell 7-8. Använda typer beskrivs i tabell 7-11.
Beläggningarna bör utformas enligt TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Gul färg anger att
beläggningstypen är tveksam (T) för avsedd trafik och grön färg att den rekommenderas (R).

Tabell 7-11. Rekommenderade bindlagerbeläggningar på olika objekttyper
Bel-typ

ABb

ABT

PGJA

Objekttyp
På vägar med ÅDTk.tung ≥ 250

R

T

T

På vägar med ÅDTk.tung < 250

R

R

T

Trafikplatser, busshållplatser

R

T

T

På vägar med cementbundet grus (CG)

T

R

T

På broar

T

T

R

Standardbindemedel rekommenderas enligt tabell TRVR Väg och stenmaterial väljs enligt aktuell
specifikation för resp. trafikklass i TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Även valet av PMB framgår
TRVR Väg.

7.5

Val av slitlager

Slitlagrets uppgift är i första hand att skydda underliggande lager från inträngande vatten och trafikens
slitage och att ge en jämn och trafiksäker yta för trafiken. Slitlagret bör därför vara ganska tätt, ha god
vattenavrinning och god beständighet. En kritisk egenskap är nötningsresistens mot främst
dubbdäckstrafik. Dessutom är beständighet en mycket viktig egenskap bl. a för att undvika
stenlossning som kan förorsaka problem för trafikanterna.
För reducering av däcksbuller och riskerna för vattenplaning används i vissa fall Dränerande
Asfaltbetong (ABD). Den har vanligen kortare livslängd än täta beläggningar och kan även kräva andra
driftåtgärder än täta beläggningar. Det är viktigt att ABD läggs på ett tätt underlag t ex av ABT eller
ABb. AG-beläggning är i det fallet inte ett acceptabelt underlag. Också tvärfallet har stor betydelse vid
läggning av dränerande beläggning. God vattenavrinning är nödvändig så att vatten inte blir stående
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för länge i beläggningen. Det bör påpekas att ABD alltid bör utföras med modifierat bindemedel för att
förbättra beständigheten och att det utöver den standardbeläggning som finns på specifikationen i
TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager finns ett flertal firmabundna varianter.
När det gäller återvunna kalla eller halvvarma beläggningar beror egenskaperna hos dessa dels på
vilket ursprung det använda granulatet har och dels på vilken typ av bindemedel som tillsätts.
En jämförelse mellan egenskaper hos använda slitlagertyper finns i tabell 7-12. Beläggningarna
utformas enligt anvisningar i TRVK Väg och TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager. Röd färg visar att
funktionen för aktuell egenskap hos beläggningen är dålig (D), orange färg att den är mindre bra (M),
gul färg att den är tveksam (T) och grön färg att den är bra (B). Vit färg anger att egenskapen inte är
tillämplig för den beläggningstypen.
Med ÅAHV ABT avses halvvarmt återvunnen beläggning typ ABT och med ÅAK ABT avses kallt
återvunnen beläggning typ ABT. Med ÅAHV MJOG avses halvvarmt återvunnen beläggning typ MJOG,
och med ÅAK MJOG avses kallt återvunnen beläggning typ MJOG.
Det är inte alltid ekonomiskt möjligt att förstärka vägar i den utsträckning som skulle behövas. I sådana
fall måste hänsyn tas vid val av slitlager så att inte slitlagrets livslängd väljs längre än vad vägens
bärighet motiverar.

Tabell 7-12. Egenskaper hos olika slitlagertyper.
ABT

ABS

ABD

TSK

PGJA +
BCS

YB

ÅAHV
ABT

MJOG,
ÅAHV
MJOG

ÅAK
ABT

ÅAK
MJOG

Nötningsresistens

T

B

T

B

B

T

M

D

M

D

Deformationsresistens

T

T

B

M

D

M

D

Förstärkningseffekt

B

B

T

D

B

D

T

M

T

M

Flexibilitet

T

T

M

B

M

B

B

B

B

B

Bulleremission

T

T

B

T

T

M

T

T

T

T

Vattenkänslighet/
beständighet

B

B

M

B

B

B

T

T

T

T

Vattentäthet

T

M

D

B

B

B

M

D

D

D

Friktion

B

B

B

B

T

B

T

T

T

T

Ljusreflexion

T

B

B

B

T

B

T

T

T

T

Ytavvattningsförmåga

M

T

B

T

M

B

M

M

M

M

Bel-typ
Egenskap

B

Rekommendationer för val av slitlagerbeläggning vid olika trafikklasser finns i tabell 7-13. Röd färg
anger att beläggningstypen är olämplig (O) för avsedd trafik, gul färg att den är tveksam (T) och grön
färg att den rekommenderas (R).
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Tabell 7-13. Rekommenderade slitlagerbeläggningar i olika trafikklasser.
ABT

Bel-typ

ABS

ABD

TSK

PGJA +
BCS

YB

ÅAHV
ABT

Egenskap

MJOG
ÅAHV
MJOG

ÅAK
ABT

ÅAK
MJOG

ÅDTk.just > 7 000

T

R

T

R

R

O

O

O

O

O

ÅDTk.just 3 500-7 000

R

R

T

R

R

O

O

O

O

O

ÅDTk.just 1 500-3 499

R

R

T

R

R

T

O

O

O

O

ÅDTk.just 500-1 499

R

R

T

R

T

R

T

T

T

T

ÅDTk.just < 500

R

T

T

T

T

R

R

R

R

R

På vissa typer av objekt kan det vara tekniskt riktigt och dessutom lönsamt att använda
värmebeläggningar av olika slag. På en beläggning med nötningsspår från däckdubbar, men som i
övrigt är i tämligen gott skick, kan en värmebeläggning typ Repaving eller Remixing vara ett bra
alternativ. Om beläggningen uppvisar inhomogena ytor eller plastiska deformationer bör
värmebeläggningar undvikas. De värmebeläggningar som används är:






Heating
o Uppvärmning av vägytan med värmeaggregat i syfte att kunna reducera
beläggningstjockleken på utlagt lager och tack vare värmen kunna packa ihop det nya
lagret med det gamla till fullgod packning.
Repaving
o Uppvärmning av vägytan med värmeaggregat, rivning av uppvärmt lager och
omfördelning av den upprivna massan jämnt över beläggningsdraget samt utläggning
av ett nytt tunt slitlager ovanpå den justerade vägytan med samma maskinenhet.
Remixing och Remixing plus
o

Underlaget ska värmas till sådan temperatur att rivning kan ske till angivet djup. Den
rivna massan ska ha sådan värme att blandningen med ny massa får rätt
utläggningstemperatur.

o

Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs upp och blandas med
nytillverkad asfaltmassa och läggs ut i en integrerad process. Bindemedel och
mjukgörare kan tillsättas (se fig. 7-14).

o

Remixing Plus innebär att befintlig beläggning värms, rivs upp och blandas, eventuellt
med tillsats av ny asfaltmassa eller bindemedel, och läggs ut. Ovanpå det utlagda
återvunna materialet läggs därefter ett nytt lager asfaltmassa, minst 30 kg/m2. Rivning,
blandning och läggning sker i en integrerad process med samma maskinenhet.
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Utläggning
och
packning

Upptagning
och blandning med
nytt material

Värmning
av vägytan

Fräsning

Värmning
av
vägytan

Figur 7-14. Principskiss för utförande av remixing (ur broschyr Wirtgen).

8

Ekonomi och miljö

8.1

Allmänt

Det som i många fall är avgörande för valet av beläggning är ekonomin. Eftersom olika beläggningar
kan ge olika kostnader och livslängder bör en ekonomisk jämförelse ske på årskostnadsbasis.
Viktigt är också att beakta de miljökostnader som följer av valet av beläggning. Främst gäller det
kostnaderna för emission av buller och partiklar från beläggningar när de utsätts för trafik. Men också
hur kostnaderna för rullmotståndet påverkas av beläggningsvalet. Beräkningar av de
samhällsekonomiska kostnaderna för olika beläggningar kan utföras med hjälp av Trafikverkets
beräkningsmodell för samhällsekonomisk analys av beläggningar. Den tar hänsyn till
beläggningsslitaget, emissionen av buller och partiklar samt rullmotståndet. Mer information om
buller, partiklar och rullmotstånd och de beräkningsformler som används i beräkningsmodellen finns i
Trafikverkets publikation 2009:124 "Val av beläggning med hänsyn till miljö". Beräkningsmodellen
beskrivs närmare under avsnitt 8.2. Därefter följer en genomgång av några övriga faktorer som
påverkar miljön men som för närvarande inte finns med i modellen.

8.2

Trafikverkets beräkningsmodell

"Trafikverkets beräkningsmodell för samhällsekonomisk analys av beläggningar" är en excelmodell
framtagen för att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna vid val av beläggning. Beräkningen
görs som en relativ jämförelse mellan årskostnader för en stenrik asfaltbetong typ ABS16
(referensbeläggning) och olika alternativa beläggningar. Resultaten från de samhällsekonomiska
beräkningarna för de olika beläggningsalternativen beräknas och jämförs med varandra. Den för
samhället mest förmånliga beläggningen bör väljas om inte restriktioner i något avseende, t ex
miljökrav eller begränsade resurser, medför att det ur samhällsekonomisk synpunkt bästa alternativet
inte kan väljas.
Det mått som används för att beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten är nettonuvärdekvoten
(NNK). Den generella definitionen av NNK är:
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NNK= (Nyttan – Investeringskostnaden)/Investeringskostnaden
Nettonuvärdekvoten för referensbeläggningen sätts till 0, vilket innebär att nyttan för
referensbeläggningen = investeringskostnaden för referensbeläggningen. Vid beräkning av
nettonuvärdekvoten för den alternativa beläggningen beräknas nyttan som skillnaden i de
samhällsekonomiska kostnaderna mellan den alternativa beläggningen och referensbeläggningen
adderat med nyttan för referensbeläggningen. Beläggningsslitaget i modellen är baserat på VTI’s
nötningsmodell och emissioner av buller och partiklar liksom rullmotstånd är baserade på mätningar
och analyser utförda av VTI.
Användaren anger längd, bredd, hastighet och trafik på aktuell vägsträcka samt region i Trafikverket,
vilket behövs för att få dubbdäcksandelen. Vägens typsektion ska också anges liksom om vägen saltas
eller inte för att rätt slitage ska kunna beräknas. Vidare anges antal villor och fönster på hyreshus som
ligger på avstånden 25, 50, 100, 200 och 500 m för beräkning av kostnader för buller och partiklar. De
tillåtna beläggningstyperna i modellen är ABS, ABT, Y1B, ABD och TSK. Modellen lägger in
defaultvärden på bullerreduktion beroende på beläggningstyp men det går också att ange egna
värden. Stenstorlek, kulkvarnsvärde och pris på beläggningen ska anges. Modellens output blir
totalkostnader för investering avseende referensen och alternativet samt de miljövinster som
genereras för alternativet avseende buller, partiklar och rullmotstånd. Dessutom erhålls ett värde på
NNK som visar om alternativet blir lönsamt eller inte.

8.3
8.3.1

Övrigt
Transporter

Objektets läge har betydelse för transportlängder till befintliga verk, men även till närbelägna
materialtäkter och avståndet till eventuella mellanupplag av returasfalt. Om speciellt stenmaterial ska
blandas in medför det vanligen ökade transportlängder. En inventering av avstånd till fasta eller mobila
verk bör utföras eftersom det kan ha betydelse för valet av beläggning och tillverkningsmetod. Även
avståndet till och storleken på eventuella tillgångar av asfalt i upplag bör kartläggas, liksom avstånd till
och egenskaper hos närbelägna berg- och grustäkter.

8.3.2

Energiåtgång vid tillverkning, lagring och utläggning

Olika beläggningar kräver olika mycket energi från råvara till färdig produkt. Med ledning av värden för
energiåtgången per ton för de olika arbetsmoment som ingår i en process kan energiåtgången för olika
processer beräknas. Trafikverkets LCA-verktyg EKA (energi och koldioxid vid asfalttillverkning) är ett
bra hjälpmedel för beräkningar av CO2 och energi i de olika processerna från vaggan till graven.
Energiförbrukningen är föränderlig över tid och varierar kraftigt från enhet till enhet. Här lämnas fältet
öppet (för beställare och konsulter) att ta reda på och sätta in aktuella siffror för energiåtgången på de
enheter som är aktuella vid olika projekt (EKA bör användas). På så sätt drivs utvecklingen mot ett
bättre vetande inom miljöområdet och valet av metod kommer i framtiden att kunna ske med ett
bättre kunskapsunderlag. En genomgång bör göras av energiåtgången för de aktuella
beläggningsalternativen.

8.3.3

Materialförbrukning

Åtgången av jungfruliga naturresurser som inte är förnybara bör tas i beaktande vid val av beläggning.
Genom att jämföra olika alternativ med hänsyn till resursförbrukningen erhålls ett bra
jämförelsematerial. Givetvis är det bara de beläggningar som är tekniskt lämpliga för objektet som ska
jämföras.
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8.4

Samlad värdering

En jämförelse mellan olika beläggningsalternativ kan mynna i en samlad värdering av tekniska
egenskaper, ekonomi och miljöpåverkan. I många fall kan det finnas restriktioner, t ex begränsade
resurser eller miljöpåverkan, som leder till att det bästa alternativet inte kan väljas. Projektörens/
utredarens/ beställarens miljöpreferenser, t ex en minimering av energiåtgång eller åtgång av nytt
material eller en kombination av dessa, kan också styra valet. Det är viktigt att framhålla att
jämförelsen av olika beläggningsalternativ bör ske över tid. Olika beläggningar kan ha olika teknisk
livslängd. Genom en uppskattning av livslängd för de olika alternativen kan jämförelsen göras på
årsbasis, dvs. en rangordning/ år/ produkt.
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Bilaga 1 Mall för tillståndsbedömning

Utan trafikpåverkan

Tabell 1. Tillståndsbedömning vid val av beläggning, klimatrelaterade skador
Skadetyp

Orsak

Förebyggande åtgärder

Ojämnheter i längdled &
längsgående sprickor
pga. tjäle

Tjällyftningar

Dimensionering m.a.p. tjällyftning; Spricktätning.
isoleringsskikt, utskiftning,
tjockare obundna lager mm.
Bättre dränering.

Tvärgående sprickor
(regelbundet
återkommande)

Termisk krympning.
Rätt proportionering; användning
(ojämn åldring av beläggning av mjukare bindemedel,
påskyndar sprickutveckling) modifierade bindemedel.

Reflektionssprickor

Termisk krympning i
Dimensionering/proportionering
Spricktätning.
samband med underliggande m. a. p. reflektionssprickor.
lager av cementbetong,
cementstabiliserat grus.
Uppfrysande block
God byggnadspraxis (borttagning
av block)
Åldring, hög fukthalt, frys
Val av stenmaterial
och tö växlingar
Låg vidhäftning, separation, Proportionering m a p vidhäftning. Försegling
hög fukthalt, frys-töväxlingar Val av stenmaterial. Tillsats av
vidhäftningsmedel. Fibertillsats
ger bättre täckning av stenarna
med bitumenbruk.
Låg vidhäftning, separation, Proportionering m. a. p.
Försegling
hög fukthalt, frysvidhäftning
töväxlingar, saltning

Blockuppfrysning
Förvittring,
Stenlossning

Uppmjukning

Driftåtgärder

Spricktätning.

Underhållsåtgärder
Förstärkning; med/utan
armering.
För mindre tjällyftningar kan
spänningsabsorberande skikt
användas.
Lappning. Tjockare slitlager
med/ utan
spänningsabsorberande skikt.
Armering.
Lappning. Tjockare slitlager
med/ utan
spänningsabsorberande skikt.
Armering.
Avlägsnande av blocken och
reparation.
Nytt slitlager med goda
beständighetsegenskaper
Nytt slitlager med goda
beständighetsegenskaper.
Fräsning och återvinning
Ytbehandling eller remixing
Nytt slitlager.
Fräsning och återvinning
Ytbehandling eller remixing

Val av beläggning

Fogsprickor

Låg vidhäftning mellan
beläggningsdragen, låg
bindemedelshalt pga.
separation

God byggnadspraxis

Fet stil indikerar att parametern är viktig.
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Försegling

Spricktätning med fogmassa.

Val av beläggning

Under trafikpåverkan

Tabell 2. Tillståndsbedömning vid val av beläggning, trafikrelaterade skador
Skadetyp

Orsak

Förebyggande åtgärder

Driftåtgärder

Underhållsåtgärder

Nötningsspår

Användning av dubbdäck

Avjämning. Planfräsning
Spårytbehandling

Nytt slitlager. Heating. Repaving.
Remixing

Stabilitetsspår

Omlagring i
beläggningslager

Linjeflyttning. Planfräsning
Spårlagning

Fräsning och pålägg.

Bärighetsspår
(utmattningssprickor)
Låg friktion

Låg bärighet. Närvaro av
vatten
Polering av stenmaterial.
Blödning.

Dimensionering & proportionering
m.a.p. nötning. Användning av
högkvalitet stenmaterial
Proportionering m a p plastiska
deformationer.
Dimensioneringspolicy exempelvis
uppbyggnad med bindlager
Dimensionering. Dränering.
Proportionering av bärlagermassa
Proportionering m a p polering.
Val av stenmaterial. Överskott av
bindemedel

Avjämning. Lappning.
Spricktätning.
Uppruggning/fräsning.
Sandning.

Förstärkning. Bärlager &
slitlager, ev. armering
Nytt slitlager.

Potthål

Vidareutveckling av
krackelering. Separation.
Dålig vidhäftning med
underliggande lager. Kall
massa vid utläggning.
Otillräckligt sidostöd. Låg
bärighet.

God praxis vid utförande.

Lagning med varm-,
kallmassa, gjutasfalt
SR 1500 (”snabellagare”)
Fläckvis ytbehandling med
HP 27
Spricktätning

Skärning av kanterna och
klistring sedan lagning med
varmmassa.
Nytt slitlager

Sättningar i
undergrunden.
Uppbyggnad vintertid
Otillräcklig packning

God praxis vid utförande

Lappning

Utläggning av nya lager.

Kantsprickor
Lokala sättningar

Dimensionering. Breddning väg,
vägren.

Fet stil indikerar att egenskapen är viktig.
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Rehabilitering av
vägkonstruktionen.
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