
Provning av Cement Stabiliserad Asfalt
CSA

Martyn Luby

Volvo Construction Equipment

Vad är viktigt?

• Hålrum i öppen asfalt

• Brukets tryckhållfasthet
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Volvo Construction Equipment

Asfaltmassa
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• Flisighet i stenmaterialet

• Gradering med fokus på 2 mm och filler : 4 – 6%

• Max stenstorlek – Lagertjocklek

• Marshall – Minimum 24% (helst ca 27%)

Volvo Construction Equipment

Asfaltmassa
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Volvo Construction Equipment

Beläggning (Asfalt med öppen gradering)

1. Hålrum (insitu)

•Borrkärnor

•Vattenflask Metod

2. Okulärbesiktning – täta partier

3. Mängd asfalt per m2 omräknat till tjocklek
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Volvo Construction Equipment

Slammning

• Viskositet på plats – egen provningsmetod

• Vattenhalt på bruket

• Provning av tryckhållfasthet:

• Tryckhållfasthet på bruket (i produktion) – 110 MPa

• Frostprov  CEN TS 12390-9 (SS 13-72-44 ver3 Metod A)

• Förbrukning av pulver per m2
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Provning skall utföras enligt SS-EN 12390-3
Provtrycksmaskin enligt SS-EN 12390-4
Toleranser enligt SS-EN 12390-1
Justering av provkropp enligt SS-EN 12504-1



Volvo Construction Equipment

Frost – tö resultat
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Volvo Construction Equipment

Färdig CSA

• Tryckhållfasthetsprov på sammansatt produkt (Borrkärnor) 

– Minimum 9 MPa

• Beräkning av förbrukad mängd pulver/asfalt m2

• Permeabilitet
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Provning skall utföras enligt SS-EN 12390-3
Provtrycksmaskin enligt SS-EN 12390-4
Toleranser enligt SS-EN 12390-1
Justering av provkropp enligt SS-EN 12504-1



Volvo Construction Equipment

Kontrollprogram avseende 
cementstabiliserad dränasfalt

1. Vid projektering tas en borrkärna genom alla bundna lager för att klarlägga förutsättningarna. 
Beställaren skall fastställa omfattning på schakt.

2. Schakt utförs till fastställt djup

3. Beställaren skall besiktiga schaktbotten innan återuppbyggnad

4. Uppbyggnad till underkant bindlager skall utföres enligt TH. Dock skall minst 100 mm AG 
finns.

5. Alla beläggningslager skall utföras med maskinläggning.

6. Efter utfört ABb-lager kontrolleras att det finns utrymme för ABD-special lager. 

7. E måste uppvisa arbetsrecept på ABD-special innan beläggningsarbetet utföres. Stenmaterial 
skall ha ett kulkvarnsvärde ≤ 6. Arbetsreceptet skall innehålla information motsvarande 
ordinarie asfaltmassor enligt TH

8. Massan skall proportioneras så att man erhåller ett hålrum efter packning på 25-30%. Ett 
riktvärde för stenmaterial passerande 8 mm sikt är ~10%.      

9. Innan utförande av ABD-special skall anslutande asfaltkanter raksågas/fräsas.

10.Anslutande asfaltkanter skall skyddas med tejp eller dylikt för att hindra att cementslamman 
smutsar ner asfaltkanterna.
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Volvo Construction Equipment

Kontrollprogram avseende 
cementstabiliserad dränasfalt
11. Vertikal anslutning till asfaltkant skall strykas med bitumenemulsion.

12. Tätning skall göras mot kantsten, brunnar etc för att förhindra att cementslamman dränerar ur 
ABD-special.

13. ABD-special läggs ut med läggare men till skillnad mot andra asfaltlager får inte ABD-special 
vibrationspackas. Jämnhetskrav enligt TH för slitlager. Höjddifferensen mot anslutande 
asfaltkanter får vara maximalt +/- 5 mm. Vid större avvikelse måste anslutande kanter åtgärdas.

14. Efter utfört ABD-lager och före påförande av cementslamman tas en borrkärna för kontroll av 
tjocklek och hålrum. Kontrollen kan enkelt göras med plast och tejp samt mäta den vattenvolym 
som fyller hålrummet. Beställaren skall godkänna beläggningen innan cementslamman påförs. 
Tjockleken på ABD-special får avvika med max 2 mm.

15. Vid regn skyddas ytan med presenning eller dylikt.

16. Är ABD-special fylld med vatten borras ett hål i lågpunkt djupare än tjockleken på ABD-
speciallagret. Dränkbar pump placeras i borrhålet och pumpning påbörjas samtidigt som 
cementslamman påföres.

17. Cementslamman blandas och påföres enligt leverantörens anvisningar.

18. Kubprov på cementslamman tas ut för eventuell kontroll av kubhållfasthet.

19. Efter påförd cementslamma tas ett borrprov för slutkontroll av tjocklek och fyllnadsgrad.

20. Trafikpåsläpp får ske tidigast 48 timmar efter påförande av cementslamman.
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