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Nya publikationer from Oktober 2010
Motiv till utgivning

Implementering av
‐ Ytbehandlingsstandard 
‐ Standard för  bitumenlösningarStandard för  bitumenlösningar
‐ Standard för bitumenemulsioner

VVAMA 09 rev 2
Publ 2010:094

Ansluter till AMA Anl 07

VI LEVER MED AMA Anl 07 TILLS AMA 10 TRÄDER I KRAFT 2011
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INFORMATION OM KOMMANDE UTGIVNINGAR AV Trv DOKUMENT

AMA Anläggning 10  
Utges prel slutet av mars 2011

TrVKB 10
Bitumenbundna lager

TRAFIKVERKETS
Regler för regleringUtges prel. slutet av mars 2011 

TrV AMA  Anl 10 
(VVAMA + JVG AMA)
Början av april

-Bitumenbundna lager
- (VVTBT)  - Slutet av mars

Nytt namn, Nytt publ. Nr  
Samma innehåll

Regler för reglering
- Slutet av mars

Samma namn & innehåll , 
Nytt publ nrBörjan av april Samma innehåll Nytt publ. nr

VIKTIGT ATT DOKUMENTEN INTE  GENOMGÅR BETYDANDE 
FÖRÄNDRINGAR INNEHÅLLMÄSSIGT FÖR UPPHANDLING UNDER 2011

”VVK” samt ”VVR” utges med nya namn ”TrVK Väg” samt ”TrVR Väg ”

- I huvudsak strukturförändringar för att förbättra läsbarhet
- Renodling av krav- /rådstext
- Komplettering av krav vid dimensionering av ”smala körfält” (2+1 väg)Komplettering av krav vid dimensionering av smala körfält  (2 1 väg)
- Mars månad

-TrVK, TrVR, TrVKB Alternativa material  - Maj
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k f dDe viktigaste förändringarna
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Förändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 

Förändrad struktur/ ordningsföljd
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Hänvisning infogad

Implementering av ytbehandlingsstandard
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Överensstämmelse med kraven för ytbehandling påvisas genom:

•Inledande typprovning enligt SS EN 12271 Annex C•Inledande typprovning enligt SS-EN 12271, Annex C 

•Producentens produktionskontroll inklusive produktbedömning 
enligt SS-EN 12271, Annex A och B.
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Nya beteckningar för 
bitumenemulsion

TrV har valt att lägga till ingående 
basbitumen efter beteckningen för att basbitumen efter beteckningen för att 
förtydliga

Vid CE‐märkning anges nya 
beteckningen – kategorin ‐ på 
leveranssedel
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Nya beteckningar för bitumenlösning

Bitumenlösning
Bitumenlösning ska vid användningstillfället uppfylla kraven enligt SS-EN 15322 som framgår 

b ll 2 9

y g g

av tabell 2-9. 

Förklaring till de nya beteckningarna redovisas nedan. Inom parantes anges motsvarande tidigare 
beteckning.
Exempel Fm 2 B 6 (BL20R):
Fm = Bitumen med mineralolja.(I SS-EN 15322 finns även Fv = bitumen med vegetabilisk olja).
2 = Viskositetsklass (Från klass 2 till 4)
B = Bitumen (I SS-EN 15322 finns även P beskrivet då tillsats av polymer är gjord ).
6 = klass för % av destillation till 225°C ( Från klass 2 till 6).

Bindemedel innehållande lösningsmedel är ur miljösynpunkt mindre lämpliga
att använda. Alternativa bindemedel ska väljas om inte utförandet kräver bitumenlösning.
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Ö i  bit lö iÖvriga bitumenlösningar
För övriga bitumenlösningar ska 
samtliga egenskaper enligt tabell  
rapporteras.
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Arbetsrecept ska innehålla tillämpliga delar av följande uppgifter:

Det erhållna värdet ska anges
Inte kategori t ex Kkv ≤ 7
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Inte kategori, t ex  Kkv ≤ 7



Arbetsrecept ska innehålla tillämpliga delar av följande uppgifter, forts :

Analysrapport bifogas arbetsreceptet

13 2011-02-18

• Vidhäftningsmedel 
• Vidhäftningsegenskaperna på ballast från använd täkt ska också undersökas 

li SS EN 12697 11 ”B ä i idhäf i ll b ll henligt SS-EN 12697-11 ”Bestämning av vidhäftning mellan ballast och 
bitumen”. Bestämningen ska utföras på fraktion 8/11 mm med och utan 
vidhäftningsmedel för samtliga använda bindemedel. Analysrapport med 
resultaten för 24, 48 och 72 timmar ska bifogas arbetsreceptet. Vid utbyte 
av något av de ingående materialen ska ny analys utföras. Analysresultaten 
får inte vara äldre än ett år.

Omfattande förprovning som kräver framförhållning

Tidigare angavs detta i OTB via infogning av text från VV AMA
Positiva erfarenheter från förprovning/ redovisning av rullflaska  
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Utökad förprovning med Rullflaska från 24 till 48 resp 72 tim,
samtliga använda bitumen i kontrakt!!!!!!!!samtliga använda bitumen i kontrakt!!!!!!!!

• TRV:smotiv till utökad förprovning/ resultatredovisning:
N  bit d kt k  i   å d   k   k d• Nya bitumenprodukter kommer in på den svenska marknaden

• Vissa studier har visat att alla kombinationer av bitumen och vidhäftningsmedel 
inte ger bra egenskaper avseende vattenkänslighet (både provat med rullflaska 
h Wh l T k )  Wh l T k   kill d  ll     h  å  och Wheel‐Track vatten). Wheel‐Track stor skillnad mellan torr och våt 

provning.

R fl kti  f å  b h   d  l d i    d   tök d  fö iReflektioner från branschen med anledning av den utökade förprovningen…
Tidskrävande och resurskrävande
Kräver framförhållning för att man ska hinna med att kontrollera alla täkter
Flertalet entreprenörer påbörjade sin förprovning redan vid årskiftetFlertalet entreprenörer påbörjade sin förprovning redan vid årskiftet
Det framtida bindemedlet som ska användas finns kanske inte tillgängligt 
Vilken nytta medför den utökade provningen under dessa betingelser  ?
Ökade kostnader ( investering av mer utrustning   ackreditering  resurser mm)

   
Ökade kostnader ( investering av mer utrustning , ackreditering, resurser mm)
Kommer det fortsättningsvis vara gällande att provresultaten får vara högst ett       

år gamla ?
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Utökad förprovning med Rullflaska från 24 till 48 resp 72 timUtökad förprovning med Rullflaska från 24 till 48 resp 72 tim,
samtliga använda bitumen i kontrakt!!!!!!!!

Beklagligt att en förändring skrivs in i regelverket som får förhållandevis 
stora konsekvenser för branschen – utan att man fått möjlighet att tycka 
ill i    i d   till i en remissrunda.  

Rekommendationer till entreprenören i detta läge
F ä   d fö i i  d  d   d         f h  !!Fortsätt med förprovningen i god anda – dra nytta av vunna erfarenheter !!

Krävs ackreditering för metoden ?
D  ä  i t     t k d  L k t ll  li t   K t ll   b ll t   Den är inte en utpekad ‐ Leveranskontroll enligt 2.1.2.1 Kontroll av ballast . 
Det är heller inte någon Tilläggskontroll som utförs av oss som beställare.
Eftersom det bara än så länge handlar om resultatredovisning – utan kravnivåer
kan Vi med ledning av ovanstående resonemang acceptera att man inte är  kan Vi med ledning av ovanstående resonemang acceptera att man inte är  
ackrediterad för metoden i detta läge.  På sikt kan  dock kravnivåer bli akuella…
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Utökad förprovning med Rullflaska från 24 till 48 resp 72 timUtökad förprovning med Rullflaska från 24 till 48 resp 72 tim,
samtliga använda bitumen i kontrakt!!!!!!!!

Rekommendationer till våra projektledare i Trafikverket
Efterfråga entreprenörernas analysrapporter  om ni inte får dem automatiskt
S l   ll   t  fö    f h t åt fö iSamla alla rapporter för  erfarenhetsåterföring

Kommentar Torsten Nordgren:Kommentar Torsten Nordgren:

På analysrapport bör framgå från vilken depå provet kommer ifrån och när det är 
uttaget ( spårbarhet till ursprung )uttaget ( spårbarhet till ursprung )
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Uttagning av prov för kontroll av kornstorleksfördelning, bindemedelshalt 
och Marshallhålrumshalt ska utföras på massa från bil vid asfaltverk enligt 
SS-EN  12697-27. Dock ska provtagningsrör enligt FAS Metod 417 
användas. 

Uttaget prov ska kunna spåras genom aktuell leveranssedel och läge på den 
yta som provet representerar på läggningsplatsen. 
Mycket viktigt att detta fungerar – beställaren bör göra stickprov för att 

Provtagning ska utföras med frekvenser enligt tabell 3-2

Mycket viktigt att detta fungerar  beställaren bör göra stickprov för att 
kontrollera att det föreligger spårbarhet.

Provtagning ska utföras med frekvenser enligt tabell 3-2.
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Provning av mjukpunktsförändring 
Prov för kontroll av mjukpunktsförändring ska tas ut i tråg 
eller på bil vid läggningsplatsen enligt SS‐EN 12697‐27. 
Proven tas ut slumpmässigt med hjälp av VVMB 908. 
Alternativt kan prov uttas genom återvinning av bindemedel 
från borrkärna.  

När man nu kommit ifrån provtagning ur läggartråg och att det ur 
arbetsmiljösynpunkt även  kan innebära risker att klättra på lastbilar –
rekommendes att man provar på borrkärna från väg.rekommendes att man provar på borrkärna från väg.
Utmärkning / spårbarhet av partiets läge på väg är nödvändigt inför provtagning.    
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Låg tidigare i tabell för leveranskontroll av asfaltmassabeläggningLåg tidigare i tabell för leveranskontroll av asfaltmassabeläggning
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Justering av enstaka kontrollpunkter/ toleranser/ kontrollblad 
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23 2011-02-18 Mv för objekt när antal prover är ≥ 4

FÖRTYDLIGAT TABELLEN 
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Ingen ändring från tidigare utgåva – men ett diskussionsämne !!!

Procedur B = vattenmetoden
Procedur C = paraffinmetoden ( Corelock )
Procedur D = Skjutmått

g g g g

Vem kan i förväg lista ut på en decimal 
när vilket hålrum borrkärnan har för val 
av rätt procedur ?Procedur D = Skjutmått

OBS!  Följ procedurbeskrivningen i metod, gör teoretisk beräkning
Viktigt att tillse att A och B prover analyseras med ”rätt” metod

av rätt procedur ?
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Viktigt att tillse att A och B prover analyseras med  rätt  metod
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å1.3.3 Hålrumshalt i borrprov - förutsättningar 

• Bestämning av skrymdensitet enl SS-EN 12697-6Bestämning av skrymdensitet enl SS EN 12697 6
• Den minsta tjockleken hos provkroppen ska vara två 

gånger den övre kornstorleksgränsen hos gå ge de ö e o sto e sg ä se os
ballastmaterialet, dock minst 20 mm.

• Min påförd mängd i kg/m2 för att uppnå analystjocklek. p g g pp y j
Gäller för Remixing+, Repaving, Heating

Max 
t t l k < 11 < 16

Dessutom borrning i hjulspår
stenstorlek <= 11 mm <= 16 mm
Påförd mängd 40  kg/m2 60 kg/m2
Tjocklek, mm 16 mm 24 mmTjocklek, mm 16 mm 24 mm
+ 25 % 4 mm 8 mm
Analystjocklek 20 mm 32 mm
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Max 
stenstorlek <= 11 mm <= 16 mm
Påförd mängd 40  kg/m2 60 kg/m2
Tjocklek mm 16 mm 24 mmTjocklek, mm 16 mm 24 mm
+ 25 % 4 mm 8 mm
Analystjocklek 20 mm 32 mm

Om vi beställer mindre påförd mängd än 
tå d  k   i i t  tillä   d l i  ovanstående kan vi inte tillämpa avdragsreglering 

och vara medvetna om att vi inte har gett rätt 
förutsättningar för optimal kvalitet.   
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Ändringar iÄndringar i 
Regler för reglering av beläggningsarbeten
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Vilken funktion har Regler för reglering ?

• Dokumentet ingår i kontraktshandlingarna och ligger till 

Vilken funktion har Regler för reglering ?

grund för anbudsgivning (bl a kalkylvärden)

• Det medför att t ex kostnadsregleringen ska vara tydlig
för båda parter. 

• EK hänvisar till dokumentet – transparens måste finnas. 

• Med relevanta avdragsnivåer tjänar dokumentet ett
förebyggande syfte och motverkar spekulation.   
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Vilken användningsbegränsning

• Avdrag p g a avvikelser utöver godkända intervall kan bara

Vilken användningsbegränsning
har Regler för reglering ?

Avdrag p g a avvikelser utöver godkända intervall kan bara
tillämpas på “Godkända entreprenader med avvikelser av
mindre omfattning”g

• Fel av mindre omfattning får aldrig hindra att
entreprenaden godkänns ( Var går gränsen ? )entreprenaden godkänns. ( Var går gränsen ? )

• Om entreprenaden underkänts vid slutbesiktning blir
avdragsreglering aldrig aktuellt

• Till grund för avdrag ska endast provningsresultat med• Till grund för avdrag ska endast provningsresultat med 
tydligt angivna / rimliga förutsättningar användas.  
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Ändringar iÄndringar i 
Regler för reglering av beläggningsarbeten
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Ändringar i 
Regler för reglering av beläggningsarbeten
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Ändringar iÄndringar i 
Regler för reglering av beläggningsarbeten

Åndrad ordningsföljd som följer arbetsordningenÅndrad ordningsföljd – som följer arbetsordningen

Samråd med 
Upphandling/ 

Underhåll/ 
Investering
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Ändringar iÄndringar i 
Regler för reglering av beläggningsarbeten

Kalkylvärdena kommer nu 
tidigt i dokumentet
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åSamråd med upphandling – angivande av a´pris

• Upphandlings synpunkter gällande angivande av a´-priser: 
•
• UFB.31 Anbuds form och innehåll
• …
•
• Bifogat anbudsformulär anger samtliga uppgifter som anbudsgivare ska inge i anbud för att kunna 

antas. Om det på annat ställe i förfrågningsunderlaget stadgas att uppgift ska inges med anbud så p g g g g ppg g
ska sådan uppgift inte inges med anbudet utan först inför startmötet. Anbudsformuläret fylls i och 
bifogas anbud.

• …
• Ovanstående text är hämtad ur gällande stuk mall och skall obligatoriskt ingå i• Ovanstående text är hämtad ur gällande stuk-mall och skall obligatoriskt ingå i 

upphandlingsföreskrifterna. Texten formulerades av vår jurist när vi upptäckte att det i "Regler för 
reglering av beläggningsarbeten" angavs vad som skulle anges i anbud!

• Det är alltså olämpligt att i en teknisk föreskrift eller liknande ange vad som skall anges i 
b d I d å åd ift k ll i f d d b d t å t d t f k åanbud. I den mån sådan uppgifter skall infordras med anbudet måste det framkomma på 

annat sätt. 
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Text: A´pris ska anges i anbud borttagen

Text: A´pris ska anges i anbud borttagen 
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För PMB och PME saknades tidigare kalkylvärdenFör PMB och PME saknades tidigare kalkylvärden.
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Text: A´pris ska anges i anbud borttagen

A´pris ska efterfrågas i UF ( anbuds innehåll ) eller MF  ?
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Dvs efterfrågat a´pris i anbud
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Dvs efterfrågat a pris i anbud

Text: A´pris anges i anbud borttagenp g g

Tabell rättad
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• Verifiering av tillsatt mängd vidhäftningsmedel ex..

• Vid asfaltmassatillverkning t ex: 
• Utdrag verksstatistik, följesedlar, stickprov vid g j p

anläggning…… Innan arbetet påbörjas ska E redovisa hur 
verifiering ska ske ( godkännas av B).
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• Inga ändringar i denna utgåva
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Tydligare beskrivning hantering provresultat.
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Godtycklig bedömning borttaget
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Tidigare reglerades bara KkvTidigare reglerades bara Kkv

Nötningsegenskaper

Beständighet 

53 2011-02-18

Stora konsekvenser vid 
avvikelse från kravvärdet. 
Ju skarpare krav desto tuffare.

Viktigt att ställa ”rätt krav”

54 2011-02-18

55 2011-02-18 56 2011-02-18



Tydligare beskrivning, decimaler borttagna på siktar > 0,063
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Förtydligat
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Tabell 
tydligare
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Ska inte förväxlas med slitlager  utfört som maskinavjämning på ojusterat underlag 

Förtydligat
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Rättning av 
text  Torr text. Torr 
provserie
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Förtydligat tidigare tabell var svårtolkadFörtydligat – tidigare tabell var svårtolkad
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Förtydligat
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Skärpning 
av krav

Saknades tidigare
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EFFEKTIV UTVECKLING 
AV REGELVERK 

BITUMENBUNDNA LAGER / BELÄGGNING
Inre referensgrupp
Användare inom TrV, t e x 
PL beläggning / Investering / 
Stora Projekt

Samhällsbehov

ARBETSGRUPP / 
REVIDERINGSGRUPP

Väl sammansatt 

Stora Projekt

Yttre referensgrupp
”Branschen”St d di i

Samverkan med 
vägkonstruktion

mindre grupp med 
representanter från 

Berörda verksamhets
områden inom  TRV 

Branschen  

FoI

Standardisering

Erfarenhetsåterföring
Synpunkter med
konkreta förslag till ändring sänds 
löpande in till arbetsgruppen .

Omvärldsbevakning

I arbetsgruppen bearbetas inkomna erfarenheter /synpunkter
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