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Bra gator på äldre dar
21-22/11, Per Redelius, Malmö/Stockholm

Vad får en väg att hålla länge?
Påverkan från luft, sol och vatten
Åtgärder
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Innehåll

Vi letar efter vägar som:
Har levt länge
Har en god dokumentation
Är tillgängliga för undersökningar
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Vägar med lång livslängd
Mellan 1980 – 2004 byggdes 170 testsektioner

De följdes upp av Danska Asfalt Industrin

123 testsektioner byggdes mellan 1980 and 1987 
41 testsektioner valdes för en litteraturstudie
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Penetration
s-bitumen

EVA 
modifierad

SBS 
modifierad Styrelf EVA+

SBS GTR Stålslagg Fibrer CCM Verglimit

Testsektioner 11 13 6 2 1 2 1 1 1 3

< 10 år 1 3 1 1 2

10 - 15 år 3 7 5 1 1 1 1

16 - 20 år 1 2 1 1

> 20 år 6 1* 1 1
4 överlevande sektioner (2006) valdes för provtagning och labbstudie

1 på Hldv 119
3 på Hldv 411

Katalog över danska provvägar
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Sektion 2a
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4d

4f

Prover tas från överlevande sektioner

Icke förstörande provning
Okulär besiktning
Röntgen tomografi
Indirekt draghållfasthet (förstörande)

Återvinning av bindemedel
Bindemedelsinnehåll
Hålrumshalt
Kornkurva
Penetration
DSR (Dynamisk skjuvreometer) 
FTIR (Fouriertransformering infraröd spektroskopi)
GPC (Gelfiltrering)
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Analys av proverna

Hög strukturell hållfasthet

Tjocka bindemedelsfilmer

Inga sprickor från undersidan

Låg hålrumshalt

Liten åldring av bindemedlet
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Faktorer som resulterat i lång livslängd Bindemedlets förhårdning i relation till hålrum
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Åldring från ytan
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Bitumen
Bitumenytan attackeras snabbt
Stenar skyddar effektivt mot solljus

Solljus VattenLuft

Efter 8 dagar utomhus har ytan på bitumen blivit 
tydligt påverkad

Mikroskopbild 
förstoring 100X
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Oxiderat lager är 
ca 70μm tjockt

Under oxidskiktet 
är bitumenet 
nästan opåverkat 

Åldras PMB långsammare?

Bitumenet åldras lika snabbt, men man utgår från ett mjukare 
bindemedel när man gör PMB

Vid åldring av polymeren i PMB bilds nedbrytningsprodukter som 
fungerar som mjukgörare i bitumen

Den sammantagna effekten blir att åldringen går långsammare för 
PMB

Den här effekten har bekräftats vid undersökningar på provvägen E6 
Geddeknippeln-Kalsås
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Slutsatser

I en väl packad asfaltmassa med hålrum <4% åldras bindemedlet 
mycket långsamt

Bindemedel som är exponerat mot luft och sol på ytan påverkas 
mycket snabbt

Den oxiderade bindemedelsfilmen skyddar underliggande bitumen mot 
fortsatt åldring

Det finns en risk för att mikrosprickor bildas på ytan som med tiden 
kan orsaka större sprickor eller stensläpp
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Åtgärder

Genom regelbunden försegling av ytan kan man förhindra att sprickor 
växer och orsakar skador

Metoder att försegla:

Ytbehandling

Slamförsegling (Microsurfacing)

Bindemedelsförsegling

Fog seal
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Ytbehandling

Nytt slitlager på trötta vägar
Samlingsbegrepp för många tekniker
Går relativt snabbt att lägga
Anses ibland som “grönt alternativ” för
det lågtrafikerade vägnätet
Bör ingå som en del i en 
underhållscykel
Kostnadseffektiv beläggning
Haft problem med initiala stensläpp

Slamförsegling

Kallas också Slurry seal

En slamma av sand och emulgerat bindemedel sprids ut som ett jämnt 
tunt lager på en gammal asfalt

Med större sten och polymermodifierat bindemedel kallas tekniken 
Microsurfacing

Rätt utförd ”stelnar” beläggningen mycket snabbt och vägen kan 
öppnas för trafik efter ca 30 minuter

Slamförsegling är en kall teknik

En utmärkt metod att förlänga livslängden på stadsgator

Slamförseglingen slits bort från högtrafikerade vägar av dubbdäck
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Utrustning för slamförsegling
Slamförsegling är en ”mogen” teknik

Det finns specialbyggda fordon för slamförsegling

Asfaltdagarna16 2012-11



2012‐11‐22

5

Bindemedelsförsegling

Försegling av ytor med en konventionell (eller polymermodifierad) 
bitumenemulsion

Har använts i Sverige under många år med gott resultat på flygfält och 
vägar

Bindemedelsförsegling följs alltid av sandning/friktionshöjande medel för 
att förbättra friktionen på ytan

Sannolikt kan upprepade förseglingar av en asfalt förlänga livslängden 
avsevärt
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Fog seal

Är en utspädd bitumenemulsion som 
sprejas över en åldrad asfalt

Försök har gjorts i Sverige

Kan användas för att förlänga livslängden 
på öppen asfalt

I USA har flera studier av effekten av Fog 
seal gjorts

Oftast efter ganska kort tid

Några visar på positiva effekter

Ibland kan ytan bli väldigt hal om den inte 
sandas
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Slutsatser
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I en väl packad asfaltmassa åldras bindemedlet mycket 
långsamt

Bindemedlet åldras mycket snabbt på ytan

Stenmaterial skyddar ytan från snabb nedbrytning

Regelbundet underhåll av ytan förlänger asfaltens 
livslängd

Många metoder kan användas; t.ex ytbehandling, 
slamförsegling, bindemedelsförsegling och Fog seal.

Tack för ordet!
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