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Hälsningar från Finland !

• Skillnader i praxis för provning i Sverige 
och Finland

• Beläggningsprojektet i Vittangi
• Testning av PMB
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Testning i Sverige och i Finland

• Allmänna skillnader i business-klimatet
• Vem styr utveckling och regelverk? 
• Åsikter om de Svenska regelverken
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Testning i Sverige och i Finland

• Vem styr utveckling och regelverk? 
Beställare:
Sverige:  Beställarna är starkare än i Finland

Både Trafikverket och Kommunerna
Finland: Beställaren har tappat kompetens!
Asfaltindustrin:
Sverige: Sämre organiserad
Finland: Organiserad, styr utvecklingen
Forsknings- och testningsinstitut:
Sverige: Starkt med i utvecklingen!
Finland: Svag styrning

• ↓
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Testning i Sverige och i Finland

• I Sverige är det beställarna som styr! 
Med stark hjälp av forskningsinstitut!

• I Finland håller industrin i trådarna!
Både direkt och via gemensam branschorganisation
PANK ry  = ”beläggningsbranschens konsultationsråd”

↓
• Detta syns i regelverken!

Sverige :  svårhanterliga, många olika regelverk, tungrodda,
teoretiska, dyr testning.

Finland : färre regelverk, mera praktiska, mer bruk av 
moderna metoder

↓
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Testning i Sverige och i Finland

• Regelverk – Gemensamt
• Regelverken är i dag i huvudsak baserade på EN-

standarder
- vissa egna tolkningar finns i båda länderna
- dessa är i viss mån ”regelvidriga” (EN)
- Sverige har mera egna tolkningar!
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Testning i Sverige och i Finland

• Exempel på ”regelvidriga” tolkningar i de 
svenska regelverken: 

• Massaprover (FPC / OCL): 
- testningsfrekvens (1/800ton) inte enligt
EN-standard

• ”Referenssiktar” 
- TRVKB 10 använder sig av flere siktar än vad EN

föreskriver.
• Vattenkänslighet. 

- Annan testningstid än i EN-teststandarden
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Testning i Sverige och i Finland

• Exempel på krav och testning, som leder till
övertestning och dyr QC.: 

• Testning av stenmaterial:
- varför testa både Kulkvarn och MicroDeval (samt LosA) 
- lite flummigt om 11,2 mm sten
- tät testningsfrekvens!? 

• Vilken information fås av kravet på att stampa in 
Marshall-prov på produktionsmassa (1/1600 ton)??

- Finland har för länge sedan ”skippat” Marshall
- ICT (gyratorisk) används i proportioneringen

• Varför borrar man sönder beläggningen (vägen)? 
- varför så många borrprov?
- I Finland använder vi ”beläggningsradar” (Trafikverket)
Borrar bara för kalibrering! 
I kommunerna borrar man ännu!
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Testning i Sverige och i Finland

• Överambitiösa krav /
eller dåligt beställarkunnande

• Tuffa stenkrav (AN10) på MJOG för ÅDT < 500
(transport 150 km i stället för < 5km för lokal AN14)

• Petrografisk analys min. 2 ggr per objekt
• Stenmaterialtester minst dubbelt – CE-märkning + samma tester vid

asfaltproduktionen.
Brist på kunskap om CE-märkning etc?

• Recycling på Väg; Värmebehandling (Remixer och
Remixer+/Repaver). Kunskap på vad som är möjligt!?
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Återvinning

• Sverige är långt efter Finland angående återvinning, både på verk
och på väg!

• I Finland tillåter våra asfaltnormer RAP i praktiskt alla massor
(SMA / ABS undantag). Stora mängder RAP får tillsättas i 
asfaltmassan – samma krav gäller som för jungfruelig asfaltmassa!

• Finland nummer 1 på Remixing och Repaving! (se NVF-rapport
2011)

• RAP får ej användas obundet i markbygge (utan lov) – avfall!
• Både gammal beläggning och RAP testas noggrannt före

återvinning eller värmebehandling.
• I svenskar upphandlingar har vi sett ”mission impossible” krav på

Remixing och Remixing+! Tunn AB-beläggning på tunn MJOG kan
vara omöjligt, utan att ha tillgång till klara uppgifter om gammal
beläggning (tjocklek, bindemedel, bärighet etc.)
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Projekt Vittangi
Kaunisvaara-Svappavaara

• Förstärkning av väg E 45, Kaunisvaara to Svappavaara

• Två gruvor skall öppnas i Kaunisvaara/Pajala trakten 2015  
– Malm skall transporteras med bil till Svappavaara och därifrån med tåg till

Narvik

• Projektets längd 150 km
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• De första etapperna
mellan Vittangi and 
Svappavaara
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E45 Vittangi-Svappavaara
• Projektet i två etapper

– Etapperna 1 och 2 tillsammans 25 km
– Fyra lager beläggning (3 lager 2012 och ytskikt 2013)

• BDX huvudentreprenör
– Lemminkäinen beläggningsentreprenör

• Projektet ~160 MSEK

• Asfalt 2012 ~90 000 tn
• Asfaltkonstruktion

- 2 skikt AC 22 base (AG 22) a´ 60 mm (+ 60 mm)  
- 1 skikt AC 22 bin (ABb 22) a´ 60 mm
- 1 skikt tunnskiktsbeläggning a´ 45 kg/m² 

• Tunnskiktsbeläggningen,45 kg/m², läggs 2013, 200 000 m²
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E45 Vittangi-Svappavaara

• Fil för fulla laster (mot
Svappavaara) lades med
PMB-bindemedel i alla skikt

• Fil från Svappavaara till
Vittangi görs med normal
bitumen i AG-lagren. PMB i 
bindlager.

• Tunnskiktsbeläggning görs
med normal 160/220 år 2013
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E45 Vittangi-Svappavaara

• Läggarlag från Finland

• Asfalt producerades i asfaltverk i Vittangi
– 60 000 tn of bärlager AC 22 base (AG 22)
– 30 000 tn of bindlager AC 22 bin (Abb 22)

• PMB togs från Nynäs AB i Holmsund
- 2 500 tn of PMB

• Beläggningsarbetet startade 13.8.2012 och var färdigt 7.10.2012
– 8 veckor
– Två utläggarlag i skift 7 dagar arbete-7 dagar ledigt
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E45 Vittangi-Svappavaara

• Fyra test-sektioner lades. 
Dessa instrumenterades. 
Mätningar utförs av VTI

• Man vill se om samma
prestanda kan fås med
billigare lösningar. 
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E45 Vittangi-Svappavaara

• Bindlagret är färdigt
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E45 Vittangi-Svappavaara 
General remarks

• Beläggningsentreprenaden är ”speciell”. Provväg med mycket mätningar! 

• Kvalitetstestningen var mycket mera omfattande än motsvarande i Finland!
Trafikverket kräver mycket mer än EN-standarderna förutsätter! Vissa krav strider mot
EN-standarderna! 

• Vi anser att alltför mycket testning krävdes!
Många krav och tester innebär dubbelarbete.
Extremt dyr testning!

• Exceptionellt mycket testning av PMB!. 

• 3 olika PMB användes :
- PMB 90/150-75
- PMB 40/100-75 och
- Nypol 64-34 Alla PMB:n var nästan likadana!

Alla PMB av god kvalitet Man kunde ha förväntat sig mera variation!
(Rätt hög modifieringgrad!)
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E45 Vittangi-Svappavaara 

Testning av PMB i projektet

• Otrolig övertestning av PMB i projektet!

• Producentens (Nynäs AB) QC:
- leveranskontroll (varje batch) : penetration och mjukpunkt (OK)
- Full analyser ( ITT) : se Trafikverkets krav

(baserat på EN 14023) (OK?)
+ SHRP – metoder för Nypol 64-34 (välj relevanta!)

• Lemminkäinen´s QC:
- I praktiken ”Full analyser”  1 / 250 tons PMB   (överteoretiskt!)

3-4 samples of EN-based PMB´s
6 samples of Nypol 64-34

- Frivillig ½-full analyser i samband med proportionering
(en full analys kostar ca. 20.000 SEK)
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E45 Vittangi-Svappavaara 
PMB-tester:
Enligt Trafikverket
and EN 14023
(gjorda av LIOY and Neste Oil Oy)

• Penetration
• Mjukpunkt
• Brytpunkt, Fraass
• Flampunkt
• Elastisk återgång (+10°C)
• Lagringsstabilitet
• Kohesion (force ductility, +5°C)

After aging, RTFOT
• Viktändring
• Mjukpunktsförändring
• Bibehållen penetration
• Elastisk återgång (+10°C)

Lemminkäinen´s egna tester:
• Viscositet
• Köldegenskaper, +10°C, +5°C, 0°C and -10°C

(töjning, elastisk återgång, deformationsenergi)

Nynäs AB (and Neste Oil Oy)
(gjorda av Nynäs and Neste)

• DSR (Dynamic Shear Rheometer)
• BBR (Bending Beam Rheometer)
• Densitet

• DSR and BBR är krav för SHRP-baserad PMB 
(Nypol 64-34)!

• Totalt 16 analyser (full eller ½ full) utfördes. 
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E45 Vittangi-Svappavaara 

Konklusioner om PMB-tester och -beläggningar

• Inga problem i transport och lagring av PMB.

• Inga problem i produktion och utläggning!

• Kvaliteten på de levererade PMB-produkterna var mycket god! 
Alla resultat uppfyllde kraven (trots några dåliga testmetoder)  
Bravo Nynäs!
(Vi hade planerat att producera PMB själva! Vi kunde inte ha gjort det bättre själv!) 

• Kvaliteten på PMB-beläggningarna var god!

© LEMMINKÄINEN

Testning av PMB
Testmetoder
PMB-tester:

Enligt Trafikverket
and EN 14023

• Penetration OK, QC
• Mjukpunkt OK, QC
• Brytpunkt, Fraass icke lämplig för PMB
• Flampunkt en gång, leverantör CE
• Elastisk återgång (+10°C) OK, hellre i lägre temp
• Lagringsstabilitet en gång, leverantör CE
• Kohesion (force ductility, +5°C) OK, hellre i lägre temp

After aging, RTFOT en gång, leverantör CE
• Viktändring
• Mjukpunktsförändring
• Bibehållen penetration
• Elastisk återgång (+10°C)
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Testning av PMB
Testmetoder
• PMB-tester:

Övriga tester
• Viskositet OK, proportionering
• ”Köldegenskaper”  OK, typtestning

+10°C, +5°C, 0°C and -10°C för nordiska förhållanden skulle 0°C 
eller -10°C vara bättre testtemperatur

(Elastisk återgång, + 10°C) bra metod, fel temperatur
Kohesion (force ductility, +5°C) bra metod, fel temperatur

• DSR (Dynamic Shear Rheometer) OK, typtestning
• BBR (Bending Beam Rheometer) icke bra metod
• Fracture tougness OK, typtestning

lovande metod
• Densitet en gång, leverantör CE
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Kohesion, 
Draghållfasthet med bestämning av deformationsenergi
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