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Sammanfattning 
 
Rapporten är skriven i forskningssyfte för Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI). Med 
syftet att ta reda på och klarlägga efterpackningens effekt på styvhetsmodulen hos 
laboratorietillverkade provkroppar med olika hålrum och vid olika temperaturer. Med hjälp av 
styvhetsmodulen kan skjuvmodulen räknas fram, under förutsättning att materialet är elastiskt, som 
man direkt kan härleda till en väg konstruktions deformation i de olika lagren. 
 
Arbetet började med val av asfaltmassa (ABb16 160/220) med en 5 % bindehalt, som sedan 
packades till provkroppar. Dessa provkroppar analyserades med ett antal metoder från FAS 
(Föreningen för asfaltbeläggningar i Sverige). Resultatet från dessa metoder visar bland annat 
kompakt- och skrymdensitet, hålrumshalt och styvhetsmodul.  
 
Dessa resultat har sedan analyserats genom olika beräkningar framtagna av VTI. Från dessa resultat 
drar vi slutsatsen att det finns ett klart samband mellan hålrum och deformation (efterpackning), då 
en högre hålrumshalt ger en större deformation på grund av den låga styvhetsmodulen. 
 
Vad som sker är att efterpackningen leder till en minskad hålrumshalt vilket ger en högre 
styvhetsmodul vilket i sin tur ger en asfaltbeläggning som är mer motståndskraftig mot 
deformationer. 
 
Packas bindlagret till en hålrumshalt på 5 % får man en deformation under de första åren som är 20 
% större än vid en hålrumshalt på 2 %, vid 10ºC. Är hålrumshalten 7 % blir deformationen istället 
40 % större än vid 2 % enligt denna undersökning.  
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Summary 
 
 
The report is written in research purpose for the Swedish National Road and Transport Research 
Institute (VTI). The aim has been to find out and to determine after-compaction effect on the 
stiffness modulus of laboratory made samples with different void content and at various 
temperatures. With the stiffness modulus the shear modulus can be calculated. With the shear 
modulus a road structure’s deformation in its different layers can be calculated. 
 
The work began with the choice of asphalt mixture (ABb16 160/220) with 5% binder content. This 
was compacted to sample bodies. These samples were analyzed with a number of methods from 
FAS (the association for asphalt pavements in Sweden). The results from these tests show among 
other things bulk density, void content and stiffness modulus. 
 
These results have afterwards been analyzed through different calculations developed by VTI. From 
the results we draw the conclusion that there is a clear connection between void and deformation, 
i.e. a higher void content gives a bigger deformation because of the low stiffness modulus. 
 
What happens is that after-compaction leads to a reduced void content which gives a higher 
stiffness modulus which gives an asphalt pavement that is more resistant against deformations. 
 
If the asphalt mixture has a void content of 5% you get a deformation during the first years that is 
20% bigger than at a void content of 2% at 10°C. Is the void content 7% the deformation becomes 
40% bigger that with 2% according to this study. 
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Förord 
 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete på 10p som utförts på Statens väg– och 
transportforskningsinstitut i Linköping.   
 
Vi vill tacka alla som har bidragit med synpunkter och språkgranskning. Vi vill även tacka alla på 
VTI, speciellt följande personer: 
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Andreas Waldemarson som var biträdande handledare och varit till stor hjälp för oss genom 
hela arbetets gång. 

 
 Hassan Hakim som också hjälpt oss på resans gång.    
 

Madjid Taghizadeh som är våran examinator.   
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1. Inledning  
 

”Styvhetsmodulen är en ingångsparameter vid dimensionering av tjocklek hos de bitumenbundna 

lagren. Styvheten hos en beläggning varierar med temperaturen eftersom bitumen är ett 

termoelastiskt material. En beläggning med hög styvhetsmodul har god lastfördelande förmåga och 

normalt också bra motstånd mot permanenta deformationer i asfaltbeläggningen. Med ökad styvhet 

följer ökad risk för sprickbildning. En beläggning med låg styvhetsmodul har sämre lastfördelande 

förmåga. Däremot har den normalt bättre utmattningsegenskaper och risken för sprickor minskar. 

Den är vanligen också mer resistent mot åldring. Här gäller således att göra en noggrann 
avvägning för att uppnå bästa möjliga egenskaper under aktuella förutsättningar.”

1 
 
Spårbildning i bundna lager är en deformationsform till följd av bl.a. efterpackning. Detta kan på gå 
i upp till de tre första åren genom att beläggningen packas av trafiken på vägen. Det som sker är att 
materialets volym minskar utan att dess massa blir mindre, detta medför en högre densitet.  
Ökad densitet ger egentligen upphov till bättre hållfasthet vilket inte behöver vara en nackdel, 
spårbildningen som blir är däremot en nackdel.  
 

1.1 Bakgrund 

Ett nedbrytningsproblem i Sverige är spårbildning i väg konstruktioner. Permanenta deformationer i 
bitumenbundna lager (asfaltbeläggningar) är en av orsaken till spårbildning utöver deformationer i 
obundna lager och i undergrunden. En asfaltbeläggnings egenskaper förändras mycket under de 
första åren, bl.a. pga. fortsatt packning av trafikens belastning.  
 
Spårbildning kan bildas på flera olika sätt, exempelvis genom omlagring i bitumenbundna och 
obundna vägskikt eller genom efterpackning av asfaltlagren. Med efterpackning menas att asfalten 
minskar i volym genom att trafiken trycker ihop den, detta kan pågå i flera år efter att asfalten lagts. 
Asfalten får en densitets ökning på grund av att volymen har minskat medan vikten är konstant. 
Styvhetsmodul hos ett material är ett mått på materialets hårdhet. Styvhetsmodulen det vill säga 
förhållandet mellan kraft och deformation är ett mått på asfaltlagers styvhets- och 
deformationsegenskaper. Bindlagrets funktion är främst att fördela ut trafiklasten på en större yta, 
men även att fungera som en vattenbarriär för underliggande bärlager.   
 
Flera olika metoder har utvecklats för mätning av funktionsegenskaper för bitumenbundna 
beläggningar under de senaste åren. Den mest praktiska metoden för bestämning av 
styvhetsmodulen är det pulserande pressdragprovet, vilket kommer att utföras i VTI: s 
materialprovningssystem (VMS) från MTS. 
 

1.2 Syfte 

Syftet är att klarlägga deformationen som efterpackningen orsakar. Detta genom att bestämma 
styvhetsmodulen hos laboratorietillverkade provkroppar med olika hålrumshalt och vid olika 
temperaturer. Vår uppgift på VTI (statens väg och transportforskningsinstitut) är att under 
undersöka detta förhållande och se hur ett eventuellt samband mellan efterpackning och 
styvhetsmodul ser ut. 

                                                 
1  ATB VÄG 2005, Kapitel F Bitumenbundna lager, sid 78. 
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1.3 Frågeställning 

Hur påverkar efterpackning ett asfaltlagers styvhetsmodul?  
Hur deformeras ett asfaltlager av efterpackning? 
 

1.4 Asfaltbeläggningar2 

En asfaltbeläggning består i av två eller tre olika komponenter, stenmaterial, bindemedel och 
eventuellt något tillsatsmedel. Bindemedlet i asfalten är bitumen, dess uppgift är att hålla samman 
stenarna i asfaltbeläggningen. Det skall även fungera som skydd mot klimatisk påverkan, minska 
stenmaterialets ned krossning och verka som smörjmedel vid ut läggning och packning av asfalten. 
Bitumen är en restprodukt från råolja, och utvinns genom destillation. Denna restprodukt förädlas 
sedan och används till vägbyggnad. 
 
Bitumen kan deformeras på olika sätt, normalt är det elastiskt och trögflytande deformationer. De 
viktigaste faktorerna som avgör deformationsform är temperaturen och hur långvarig belastningen 
är. Övriga faktorer är exempelvis bituminets egenskaper, belastningens storlek och form.  
 
Temperaturen är avgörande då bitumen är ett termoplastiskt material som blir hårt vid låg 
temperatur och flytande vid hög temperatur. Detta medför att det är viktigt att ha rätt temperatur vid 
blandning och packning av asfaltmassan. 
 
Olika egenskaper efterfrågas i olika delar av Sverige, klimatfaktorer och trafikförhållanden är två 
exempel på vad som kan vara avgörande i valet av egenskaper. Till exempel i norrland där det är 
kallare än i övriga landet, efterfrågas mjukare bindemedel på grund av termiska sprickor och 
tjällyftningar som annars kan orsaka sprickbildning. 
 
Vid bestämning av styvhetsmodulen används den resilienta deformationen, vilket är den 
deformation som är återgående (elastiska) efter en belastning. 
 

1.5 Vägens uppbyggnad2 

En väg konstruktion består av flera lager med olika funktion, dessa lager skall samarbeta för att ge 
en säker och hållbar väg konstruktion. De olika lagren kan till exempel vara slitlager, bindlager, 
bundet bärlager, obundet bärlager, förstärkningslager och eventuellt ett skyddslager, (se figur 1).  
 

1.5.1 Slitlager 

Slitlager är det lager som är överst i väg konstruktionen, dess funktion är främst att ge en säker och 
bekväm yta att köra på. Det ska skydda och fördela lasten från trafiken till underliggande lager. 
 

1.5.2 Bindlager 

Bindlager är ett övergångslager mellan bär- och slitlager. Dess funktion är främst att motverka 
deformationer i vägar med hög andel tunga fordon (> 250 ÅDTk, tung) genom att fördela lasten från 
trafiken ner till underliggande bärlager. 
Det utjämnar även eventuella ojämnheter i bärlagret. Det används även vid trafikkorsningar, 

                                                 
2  FAS asfaltbok (1995), Föreningen för Asfaltbeläggnigar i Sverige, ISBN 91-971916-2-0 
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terminaler och busshållplatser med långsamgående eller stillastående fordon. 
Bindlagret som i undersökningen är av typ ABb (asfaltsbetong-bindlager), har förutom krav på 
sammansättning såsom hålrumshalt, bindemedelshalt och kornstorleksfördelning även krav på 
stabilitet. 
 

                        Figur 1: Väguppbyggnad Källa: ATB Väg 05. 
 

1.5.3 Bärlager 

Högtrafikerade vägar kräver oftast både ett obundet och ett bundet bärlager. Till lågtrafikerade 
vägar kan det vara tillräckligt med ett obundet bärlager. Syftet med bärlager är att fördela lasten 
från trafiken så att inte deformationer eller skadliga spänningar uppstår i underliggande lager. 
Kvalitén på materialet är viktigt då detta lager står för bärigheten i vägkonstruktionen.  
 

1.5.4 Förstärkningslager 

Förstärkningslager används om undergrunden inte klarar av att ta upp lasterna från bärlagren. Det 
ska även fungera som ett dränerande lager, vilket medför att det krävs grovt material. 
Förstärkningslagret skall både klara av lasterna som uppstår vid packning av de överliggande lagren 
och de övriga laster som uppstår vid ett vägbygge, till exempel byggtrafiken.   
 

1.5.5 Skyddslager 

Skyddslager kan användas om undergrunden består av finkorniga, eller tjälfarliga material. Då för 
att förhindra att undergrunden kryper upp i förstärkningslager och för att minska ojämna 
tjällyftningar. 
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2. Försöksmetodik  

Ett antal provkroppar tillverkas med olika packningsgrad som motsvarar den packningsgraden som 
förekommer vid nyutlagda beläggningar och beläggningar med några års trafik. Syftet är att 
simulera packningsprocessen efter vägens öppnande för trafiken. Det är packningen som 
förekommer i hjulspår under trafikbelastningens inverkan. Betydelsen av packningsarbetet samt 
efterpackningens inverkan på spårbildning studeras genom styvhetsmodulsbestämning hos prov 
med olika packningsgrad. Efterpackningen simuleras genom att provkropparna får olika 
hålrumshalter. Därefter används styvhetsmodulvärden i beräkning av deformationer (spårbildning) i 
ett asfaltlager.  
 
Asfalts prov har packats med gyratorisk packningsutrustning, där packningsarbetet kan styras och 
sedan bestämning av skrymdensitet, kompaktdensitet, hålrumshalt och styvhetsmodulsmätningar 
genom att pressdragprovning utförs i labbet.  
 
Arbetet utföres enligt följande steg. 
 

• Val av massatyp och proportionering 
• Massatillverkning 
• Bestämning av kompaktdensitet 
• Packning av provkroppar 
• Kontroll av proverna (Skrym, hålrum, tjocklek) 
• Bestämning av styvhetsmodul vid 3 temperaturer 
• Sammanställning och analys av mätdata 
• Beräkning av deformation med hänsyn till styvhetsmodul 
• Rapportering 

 
Metoderna vi använt är framtagna av Föreningen för asfaltbeläggningar i Sverige (FAS). 
Metodbeskrivningarna är standarddokument som till exempel åberopas vid olika upphandlingar av 
asfalts beläggningar. Från år 2008 kommer FAS Metoderna att bytas ut mot EU standardiserade 
metoder vilka kommer att benämnas EN- (nr) och i Sverige SS-EN- (nr) Metoderna beskrivs längre 
fram i rapporten och i bilagorna.  
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3. Tillverkning av provkroppar 

3.1 Massatyp 

Vilken massatyp som skulle användas var på förhand bestämt till ABb 16 160/220 (bindlager), detta 
på grund av dess förmåga att motverka risken för deformationer (spårbildning). Bindemedelshalten 
valdes till 5 % enligt ATB VÄG 2005. Riktvärdet för hålrumshalten i en sådan massa skall ligga 
mellan 4 och 6 % men det godkänns värden mellan 2 och 6 %, vid kontroll av den utlagda 
beläggningen, enligt ATB VÄG 2005. Det bestämdes att tjugo provkroppar skulle tillverkas på fem 
olika hålrumsnivåer. De fem olika serierna benämndes från A-1 till E-4. 
 

3.2 Packning av massan 

Massan packas gyratoriskt. Maskinen som användes beräknar densiteten utifrån volymen som 
formen ger. Detta medför att man får en annan densitet än den man normalt får vid 
densitetsbestämning, vilket görs genom vägning under vatten, enligt FAS Metod 427-98. 
Differensen i densitet är inte linjär vid en ökning av hålrumshalten, dessa fakta bygger dock endast 
på våra packnings serier. Alla prover packades till måtten Ø 100 mm och höjden 60 mm. 

                                                          Figur 2: Packningsmaskin ICT Källa: VTI  
 
Med tanke på att ICT: n ger en högre densitet så användes en korrigeringsfaktor som ökar ju lägre 
densitet man önskar. Korrigeringstermen är differensen mellan önskad och erhållen densitet. Då 
korrigeringstermen ej var känd från början ändrades den mellan packningsserierna.  
 
 

4. Analys av provkroppar  

4.1 Kontroll av hålrumshalt 

Kontroll av hålrumshalten görs efter att skrymdensiteten är bestämd. Hålrumshalten beräknas 
genom differensen mellan skrym- och kompaktdensiteten dividerat med kompaktdensiteten. 
Kompaktdensiteten togs fram med FAS Metod 425 och utfördes på prov A-1, samt överbliven 
massa. Den framtagna kompaktdensiteten jämfördes med den teoretiska.  
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4.2 Bestämning av provkroppsdimensioner 

Innan man börjar med pressdragprovningen enligt FAS Metod 454 krävs det att provkropparnas 
dimensioner bestäms. Dessa dimensioner tas fram med ett skjutmått kopplat till en PC med 
programmet WINKEY.  På varje prov utförs åtta mätningar. De fyra första punkterna enligt figur 3, 
de övriga mätningarna görs längs ett snitt som bildar 90 graders vinkel med det snittet. 

 

                                                Figur 3: Mätpunkter (mått i mm). Källa: FAS Metod 448-98. 
 

4.3 Bestämning av styvhetsmodul 

De tre utvalda proverna från varje serie skall testas i VMS: en vid tre olika temperaturer (5,10 och 
20ºC), samt vid tre olika kraftnivåer. Provkroppen tempereras för att sedan monteras i 
belastningsriggen se figur 4, kraften kommer då att verka längs provets vertikala diameterplan, se 
figur 5. Testerna utförs inom det intervall där dragspänningen är linjär mot den horisontella 
deformationen. 
 

                          Figur 4: Belastningsrigg Källa: FAS Metod 454-98 
 
Provet utsätts för 26 stycken pulser i varje kraftnivå. Pulserna varar i 0,1 sekund med en vilotid på 
2,9 sekunder. Deformationen H (se figur 5) från de 5 sista pulserna mäts på vardera sida av provet. 
Efter körning av de tre kraftnivåerna nivåerna roteras provkroppen 90° mot det ursprungliga 
belastningsplanet för att sedan testas igen.  
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Figur 5: Pulserande pressdragprovning i provets vertikala diameterplan. Källa: FAS Metod 454-98 
 
Resultatet från de två testomgångarna används för att beräkna styvhetsmodulen. Ett medelvärde tas 
sedan fram mellan de två modulvärdena. Det är dessa värden som kommer att jämföras med 
provkropparnas hålrumshalt, för att möjligtvis se ett samband.  
 
Ett provs styvhetsmodul skall enligt Vägverket beräknas vid åldern 30 dagar. Detta korrigeras med 
hjälp av en formel i ATB VÄG 2005.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  ATB VÄG 2005, Kapitel F Bitumenbundna lager, sid 78. 
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5. Resultat 

5.1 Packnings resultat  

Provkropparna utsätts för samma tryck vid packning (600 KPa), det som skiljer mellan 
packningsserierna är antal varv de utsätts för. Packningsmaskinen ICT beräknar densiteten utifrån 
en slät provkroppsyta, vilket inte en asfaltkropp har. Därav korrigeringstermen. Maskinen knådar 
massan i max 400 varv på grund av temperaturförändringar och att massan ”knådas sönder” om den 
knådas för mycket. 

5.1.1 Serie A 

Prov A-1 packades med vinkeln 1,005° vilken visade sig vara för låg, då maskinen stannade vid 400 
varv utan att den önskade densiteten var uppnådd. Packningsvinkeln ändrades till 2,041°, vilket 
medförde att önskad densitet uppnåddes. En ökad packningsvinkel medför att massan knådas mer.  
 
Till prov A önskades ett hålrum med 4 %, vilket leder till en skrymdensitet på 2,352 g/cm3, men på 
grund av att någon korrigeringsterm inte fanns, så visste vi att skrymdensiteten inte skulle bli som 
önskat.  

 

abell 1: Packnings resultat, serie A 

 
Skrymdensiteten vi fick från maskinen skiljer sig i medel 0,059 g/cm3 mot skrymdensiteten vi fick 
enligt FAS Metod 427 (metod för bestämning av skrymdensitet).  
 

5.1.2 Serie B 

Till packningen av B-serien användes en korrigeringsterm på 0,057, för att uppnå önskat hålrum på 
3,5 %. Korrigeringstermen är beräknad utifrån prov A-1 och A-2. Skrymdensiteten 2,364 g/cm3 ger 
teoretiskt ett hålrum på 3,5 %.  
 

 

Tabell 2: Packnings resultat, serie B 

T 

Provnr Datum Anmärkning

A-1 06-03-29 11:00 12:50 139,6 1108 400

A-2 06-03-29 11:00 13:40 139,2 1108 90

A-3 06-03-29 12:00 14:45 141,1 1108 72

A-4 06-03-29 12:00 14:50 141,3 1108 117

Tid in 
(h)

Tid ut 
(h)

Packnings 
temp (°C)

Invägd 
mängd (g)

Antal 
varv (n)

  Dens. 2,332

  Dens. 2,352

  Dens. 2,352

  Dens. 2,352

Provnr Datum Anmärkning

B-1 06-03-30 08:10 10:15 141 1087 83

B-2 06-03-30 08:10 10:25 140,7 1087 76

B-3 06-03-30 09:35 11:05 141,5 1087 70

B-4 06-03-30 09:35 11:15 140,4 1087 65

Tid in 
(h)

Tid ut 
(h)

Packnings 
temp (°C)

Invägd 
mängd (g)

Antal 
varv (n)

 Dens. 2,309

 Dens. 2,309

 Dens. 2,309

 Dens. 2,309
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Skrymdensiteten vi fick från maskinen skiljer sig i medel 0,026 g/cm3 mot skrymdensiteten vi fick 
enligt FAS Metod 427 (metod för bestämning av skrymdensitet). Detta visar att vi borde ha använt 
en högre korrigeringsfaktor för att få önskad densitet.  

5.1.3 Serie C 

Till packningen av C-serien användes en korrigeringstermen på 0,059, för att uppnå önskat hålrum 
5 %. Korrigeringstermen 0,059 användes som är ett medelvärde på hela A-serien. Skrymdensiteten 
2,328 g/cm3 ger teoretiskt sätt ett hålrum på 5 %.  
 

 

abell 3: Packnings resultat, serie C 

 
Skrymdensiteten vi fick från maskinen skiljer sig i medel 0,046 g/cm3 mot skrymdensiteten vi fick 
enligt FAS Metod 427 (metod för bestämning av skrymdensitet). Detta visar att vi borde ha använt 
en högre korrigeringsfaktor. 
 

5.1.4 Serie D 

Då tidigare packningar har resulterat till relativt låga hålrumshalter, så försökte vi få en hålrumshalt 
på minst 6 %. Där av användes en hög korrigeringsterm och 7 % hålrum som ett riktmärke. 
 
Till packningen av C-serien användes en korrigeringsterm på 0,104, för att uppnå önskat hålrum 7 
%. Korrigeringstermen som användes är en uppskattning från föregående resultat. Skrymdensiteten 
2,278 g/cm3 ger teoretiskt ett hålrum på 7 %.  

 

 

abell 4: Packnings resultat, serie D 

 
Resultaten av packningen visade dock att korrigeringstermen som användes gav en exaktare 
densitet än väntat. Skrymdensiteten vi fick från maskinen skiljer sig i medel 0,009 g/cm3 mot 
skrymdensiteten vi fick enligt FAS Metod 427. 
 

T 

T 

Provnr Datum Anmärkning

C-1 06-03-30 10:40 12:05 140,7 1069 61

C-2 06-03-30 10:40 12:15 140,2 1069 66

C-3 06-03-30 11:50 13:20 141,3 1069 53

C-4 06-03-30 11:50 13:30 142,4 1069 36

Tid in 
(h)

Tid ut 
(h)

Packnings 
temp (°C)

Invägd 
mängd (g)

Antal 
varv (n)

 Dens. 2,270

 Dens. 2,270

 Dens. 2,270

 Dens. 2,270

Provnr Datum Anmärkning

D-1 06-03-31 08:10 10:15 140,2 1024 18

D-2 06-03-31 08:10 10:25 140,5 1024 13

D-3 06-03-31 09:10 11:05 139,7 1024 13

D-4 06-03-31 09:10 11:10 140,4 1024 25

Tid in 
(h)

Tid ut 
(h)

Packnings 
temp (°C)

Invägd 
mängd (g)

Antal 
varv (n)

 Dens. 2,177

 Dens. 2,177

 Dens. 2,175

 Dens. 2,175
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5.1.5 Serie E 

Serie D gav ett högt hålrum och de övriga serierna ett relativt lågt ansågs det att hålrumshalten 
borde ligga på 5.5 % för den här serien. Detta för att få en jämn fördelning över intervallet 2-6 %. 
Till packningen av E-serien användes en korrigeringstermen på 0,100, för att uppnå önskat hålrum 
5,5 %. Korrigeringstermen som användes är en uppskattning från föregående resultat. 
Skrymdensiteten 2,315 g/cm3 ger teoretiskt sätt ett hålrum på 5,5 %.  

 
abell 5: Packnings resultat, serie E 

 
Resultaten av packningen visade att korrigeringstermen som användes gav det önskade hålrummet 
på 5,5 %. Skrymdensiteten vi fick från maskinen skiljer sig i medel 0,010 g/cm3 mot 
skrymdensiteten vi fick enligt FAS Metod 427. 
 

5.2 Skrymdensitet 

Resultat från FAS Metod 427-98.  

 

Tabell 6: Resultat från FAS Metod 427-98. 

 

5.3 Kompaktdensitet 

Kompaktdensiteten (ρ) bestämdes enligt FAS Metod 425-00.  

 
Tabell 7: Resultat från FAS Metod 425-00. 

Medelvärdet på provernas kompaktdensitet stämmer bra överens med den teoretiska, då båda är  
2,450 g/cm3. Prov A-1 och den överblivna massan från provkroppstillverkningen användes för att få 

T 

Provnr Datum Anmärkning

E-1 06-04-03 08:15 10:25 140,1 1044 25

E-2 06-04-03 08:15 10:30 141,3 1044 30

E-3 06-04-03 09:55 11:40 140,6 1044 23

E-4 06-04-03 09:55 11:45 143,1 1044 23

Tid in 
(h)

Tid ut 
(h)

Packnings 
temp (°C)

Invägd 
mängd (g)

Antal 
varv (n)

 Dens. 2,217

 Dens. 2,219

 Dens. 2,217

 Dens. 2,219

Prov ρ Prov ρ Prov ρ Prov ρ Prov ρ

nr nr nr nr nr

B-1 2,461 C-1 2,451 D-1 2,452 E-1 2,450
A-2 2,450 B-2 2,462 C-2 2,455 D-2 2,444 E-2 2,451
A-3 2,444 B-3 2,446 C-3 2,457 D-3 2,439 E-3 2,448
A-4 2,455 B-4 2,447 C-4 2,436 D-4 2,449 E-4 2,448

Medel 2,450 Medel 2,452 Medel 2,449 Medel 2,444 Medel 2,449

g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3

Prov Skrymd. Prov Skrymd. Prov Skrymd. Prov Skrymd. Prov Skrymd.
nr (g/cm3) nr (g/cm3) nr (g/cm3) nr (g/cm3) nr (g/cm3)

A-1 2,399 B-1 2,394 C-1 2,394 D-1 2,282 E-1 2,317
A-2 2,409 B-2 2,383 C-2 2,370 D-2 2,284 E-2 2,329
A-3 2,402 B-3 2,388 C-3 2,371 D-3 2,277 E-3 2,329
A-4 2,414 B-4 2,394 C-4 2,363 D-4 2,306 E-4 2,326
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fram ett exaktare värde på massans kompaktdensitet (A-1 + överbliven massa ρ = 2,46 g/cm3). 
Detta enligt FAS 425-00. Då tid fanns utfördes metoden på alla provkroppar.  

5.4 Hålrumshalt 

Hålrumshalten beräknas enligt FAS Metod 413-98. I metoden används resultaten från FAS 425 och 
427. 
 

 

Tabell 8: Resultat från FAS Metod 413-98. 

 
Tabell 8 visar de olika seriernas hålrumshalt, och dess medelvärde samt standardavvikelse. 
Hålrummens variation beror delvis på kornfördelningen i de olika provkropparna, det ideala skulle 
vara att ha likadan kornkurva i alla proverna. 
 

                                     Figur 6: Provkropparnas hålrumshalt. 
 
Diagrammet visar spridningen av hålrumshalten i de olika serierna. Vissa grupperingar kan lätt 
urskiljas så som A, D och E. 
 
 
 
 
 
 

Hålrumshalt

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 C-3 C-4 E-1 E-2 E-3 E-4 D-1 D-2 D-3 D-4

Provnummer

H
å

lr
u

m
 (

%
)

Prov Hålrum Prov Hålrum Prov Hålrum Prov Hålrum Prov Hålrum

nr % nr % nr % nr % nr %

B-1 2,7 C-1 2,3 D-1 6,9 E-1 5,4

A-2 1,7 B-2 3,2 C-2 3,5 D-2 6,6 E-2 5,0

A-3 1,7 B-3 2,4 C-3 3,5 D-3 6,6 E-3 4,9

A-4 1,7 B-4 2,2 C-4 3,0 D-4 5,9 E-4 5,0

Medel 1,7 Medel 2,6 Medel 3,33 Medel 6,37 Medel 4,97

Std. av. 0 Std. av. 0,53 Std. av. 0,29 Std. av. 0,4 Std. av. 0,06
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5.5 Resultat från pressdragprovning 

 
Resultat från FAS Metod 454-98. Testerna utfördes i VTI: s VMS labb. Utrustningen som användes 
är av märket MTS. I denna provomgång fick vi tre resultat som var avvikande, dessa tre (A-3, C-2 
och D-1) testades en gång till. De nya värdena diskuterades och jämfördes med resultat från 
efterföljande tester, de nya värdena ansågs gällande. Provkropparna hade olika ålder vid 
testtillfället, detta kommer att korrigeras.  

6.5.1 Styvhetsmodul (Ms) från tester i 10ºC 

 

Tabell 9: Resultat från FAS Metod 445-98 10ºC. 

Prov Hålrum Temp

nr MPa % ºC

A-2 7077 1,7 9,9
A-3 5840 1,7 10,0
A-4 7358 1,7 10,0

Medelvärde 6758,33 1,7 10,0

Std avvikelse 807,62 0 0,1

B-1 6403 2,7 9,9
B-2 6167 3,2 10,0
B-3 6344 2,4 10,0
B-4 6533 2,2 10,0

Medelvärde 6362 3 10,0

Std avvikelse 152,0 0,4 0,0

C-1 5983 2,3 10,0
C-2 6255 3,5 9,9
C-3 5808 3,5 10,0
C-4 5651 3,0 10,0

Medelvärde 5924 3,1 10,0

Std avvikelse 259 0,6 0,0

D-1 4588 6,9 9,9
D-2 4150 6,6 10,0
D-3 4479 6,6 10,0
D-4 5601 5,9 10,0

Medelvärde 4705 6,5 10,0

Std avvikelse 626 0,4 0,0

E-1 5566 5,4 10,0
E-2 5555 5,0 9,9
E-3 5268 4,9 10,0
E-4 5307 5,0 10,1

Medelvärde 5424 5,1 10,0

Std avvikelse 158 0,2 0,1

M
s
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5.5.2 Styvhetsmodul (Ms) från tester i 20ºC.  
 

 

Tabell 10: Resultat från FAS Metod 445-98 20ºC. 

 
 
 
 
 

Prov Hålrum Temp

nr MPa % ºC

A-2 2968 1,7 20,1

A-3 1791 1,7 20,0

A-4 2302 1,7 19,9

Medelvärde 2354 1,7 20,0

Std avvikelse 590 0,0 0,1

B-1 2014 2,7 20,1

B-2 1931 3,2 20,2

B-3 1877 2,4 20,1

B-4 2094 2,2 20,0

Medelvärde 1979 2,6 20,1

Std avvikelse 95 0,4 0,1

C-1 1782 2,3 20,1

C-2 1755 3,5 20,1

C-3 1590 3,5 20,1

C-4 1452 3,0 20,1

Medelvärde 1645 3,1 20,1

Std avvikelse 154 0,6 0,0

D-1 1199 6,9 19,8

D-2 1070 6,6 20,1

D-3 1243 6,6 20,2

D-4 1446 5,9 20,0

Medelvärde 1240 6,5 20,0

Std avvikelse 156 0,4 0,2

E-1 1447 5,4 19,9

E-2 1415 5,0 20,1

E-3 1288 4,9 20,1

E-4 1349 5,0 20,2

Medelvärde 1375 5,1 20,0

Std avvikelse 71 0,2 0,1

M
s
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5.5.3 Styvhetsmodul (Ms) från tester i 5ºC.  

 

 

Tabell 11: Resultat från FAS Metod 445-98 5ºC. 

 
 
 
 
 

Prov Hålrum Temp

nr MPa % ºC

A-2 10091 1,7 4,9

A-3 8470 1,7 5,1

A-4 10637 1,7 5,2

Medelvärde 9733 1,7 5,0

Std avvikelse 1127 0,0 0,2

B-1 9193 2,7 5,0

B-2 8991 3,2 5,2

B-3 9032 2,4 5,0

B-4 9299 2,2 5,2

Medelvärde 9129 2,6 5,1

Std avvikelse 143 0,4 0,1

C-1 8728 2,3 5,2

C-2 8725 3,5 5,1

C-3 8131 3,5 5,1

C-4 8014 3,0 5,2

Medelvärde 8400 3,1 5,1

Std avvikelse 381 0,6 0,1

D-1 6517 6,9 5,1

D-2 6165 6,6 5,0

D-3 6718 6,6 5,1

D-4 7409 5,9 5,2

Medelvärde 6702 6,5 5,1

Std avvikelse 524 0,4 0,1

E-1 8320 5,4 4,8

E-2 8094 5,0 5,1

E-3 7327 4,9 5,0

E-4 7603 5,0 5,2

Medelvärde 7836 5,1 5,0

Std avvikelse 452 0,2 0,1

M
s
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Figur 7 visar enskilda värden på styvhetsmodulsmätningar hos serier med olika hålrumshalt och vid 
olika temperaturer. Temperaturinverkan på styvhetsmodulen framgår tydligt ju lägre temperatur 
desto styvare blir asfaltbeläggning. Styvheten kan nästan fyrdubblas vid sänkning av temperaturen 
från 20C till 5C. Hålrumshaltens inverkan på styvhetsmodulen är tydlig också. Styvheten ökar med 
nästan 50 % vid minskning av hålrummet från 7 till 2 %.  

                           Figur 7: Förhållande mellan styvhetsmodul och hålrumshalt 
 
Resultaten i tabell 12 är beräknade utifrån de olika linjernas ekvation i figur 7, då dessa 
regressionslinjer endast har en noggrannhet på 70-80 % fås ett medräknat fel. Även om linjerna 
skulle stämma överens till 100 % så har FAS Metod 454-98 i sig en felmarginal på ±272 MPa vid 
ett test i 10ºC. För övriga metoders mätosäkerhet se bilaga 1. 
 

Förhållande mellan styvhetsmodul och hålrumshalt

y = -570,14x + 10738

R2 = 0,8241

y = -401,04x + 7508,3
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y = -204,79x + 2564,9

R2 = 0,6933
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Tabell 12: Beräknade styvhetsmoduler från Figur 7 

5.6 Korrigering av värden med hänsyn till ålder 

Redovisade värden skall korrigerade med hänsyn till ålder. Detta med tanke på att styvhetsmodulen 
förändras väsentligt under den första tiden. Enligt ATB VÄG 2005 kapitel F 5.4  korrigeras åldern 
till 30 dagar med hjälp av en beräkningsformel4. Se bilaga 1 rubrik 6 för mer ingående uppgifter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur Hålrumshalt Styvhetsmodul

ºC % Mpa

5 2 9598

5 3 9028

5 4 8457

5 5 7887

5 6 7317

5 7 6747

10 2 6685

10 3 6279

10 4 5874

10 5 5468

10 6 5062

10 7 4657

20 2 2027

20 3 1856

20 4 1685

20 5 1514

20 6 1344

20 7 1173

______________________________ 

4 ATB VÄG 2005, Kapitel F Bitumenbundna lager, sid 78. 
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5.6.1 Korrigerad styvhetsmodul (Ms) från tester i 10ºC 

 

Tabell 13: Resultat från FAS Metod 445-98 10ºC. 

 
 
 
 
 
 

Prov Hålrum Temp

nr MPa % ºC

A-2 7160 1,7 9,9

A-3 5797 1,7 10,0

A-4 7444 1,7 10,0

Medelvärde 6800 1,7 10,0

Std avvikelse 880 0 0,1

B-1 6478 2,7 9,9

B-2 6239 3,2 10,0

B-3 6418 2,4 10,0

B-4 6610 2,2 10,0

Medelvärde 6436 3 10,0

Std avvikelse 154 0,4 0,0

C-1 6035 2,3 10,0

C-2 6224 3,5 9,9

C-3 5858 3,5 10,0

C-4 5700 3,0 10,0

Medelvärde 5954 3,1 10,0

Std avvikelse 226 0,6 0,0

D-1 4565 6,9 9,9

D-2 4186 6,6 10,0

D-3 4518 6,6 10,0

D-4 5650 5,9 10,0

Medelvärde 4730 6,5 10,0

Std avvikelse 636 0,4 0,0

E-1 5667 5,4 10,0

E-2 5656 5,0 9,9

E-3 5364 4,9 10,0

E-4 5404 5,0 10,1

Medelvärde 5523 5,1 10,0

Std avvikelse 161 0,2 0,1

M
s
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5.6.2 Korrigerad styvhetsmodul (Ms) från tester i 20ºC 

 

 

Tabell 14: Resultat från FAS Metod 445-98 20ºC. 

 
 
 
 
 

Prov Hålrum Temp

nr MPa % ºC

A-2 2939 1,7 20,1

A-3 1774 1,7 20,0

A-4 2274 1,7 19,9

Medelvärde 2329,0 1,7 20,0

Std avvikelse 584,4 0,0 0,1

B-1 1994 2,7 20,1

B-2 1912 3,2 20,2

B-3 1859 2,4 20,1

B-4 2074 2,2 20,0

Medelvärde 1959,8 2,6 20,1

Std avvikelse 94,3 0,4 0,1

C-1 1765 2,3 20,1

C-2 1738 3,5 20,1

C-3 1575 3,5 20,1

C-4 1438 3,0 20,1

Medelvärde 1629,0 3,1 20,1

Std avvikelse 152,5 0,6 0,0

D-1 1187 6,9 19,8

D-2 1060 6,6 20,1

D-3 1231 6,6 20,2

D-4 1432 5,9 20,0

Medelvärde 1227,5 6,5 20,0

Std avvikelse 154,4 0,4 0,2

E-1 1440 5,4 19,9

E-2 1408 5,0 20,1

E-3 1282 4,9 20,1

E-4 1343 5,0 20,2

Medelvärde 1368,3 5,1 20,0

Std avvikelse 70,2 0,2 0,1

M
s
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5.6.3 Korrigerad styvhetsmodul (Ms) från tester i 5ºC 

 

 

Tabell 15: Resultat från FAS Metod 445-98 5ºC. 

 
 
 
 
 

Prov Hålrum Temp

nr MPa % ºC

A-2 9864 1,7 4,9

A-3 8279 1,7 5,1

A-4 10397 1,7 5,2

Medelvärde 9513 1,7 5,0

Std avvikelse 1102 0,0 0,2

B-1 9004 2,7 5,0

B-2 8806 3,2 5,2

B-3 8846 2,4 5,0

B-4 9108 2,2 5,2

Medelvärde 8941 2,6 5,1

Std avvikelse 140 0,4 0,1

C-1 8531 2,3 5,2

C-2 8528 3,5 5,1

C-3 7948 3,5 5,1

C-4 7833 3,0 5,2

Medelvärde 8210 3,1 5,1

Std avvikelse 372 0,6 0,1

D-1 6383 6,9 5,1

D-2 6038 6,6 5,0

D-3 6580 6,6 5,1

D-4 7257 5,9 5,2

Medelvärde 6565 6,5 5,1

Std avvikelse 513 0,4 0,1

E-1 8183 5,4 4,8

E-2 7961 5,0 5,1

E-3 7207 4,9 5,0

E-4 7478 5,0 5,2

Medelvärde 7707 5,1 5,0

Std avvikelse 445 0,2 0,1

M
s
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6. Slutsatser och analys 

Med en beläggnings skjuvmodul går det att beräkna deformationen i en vägkonstruktion. Med 
styvhetsmodulen går det att ta fram skjuvmodulen. Detta beräknas med följande formel5: 

 
För att beräkna deformationen i en punkt vilken är lika med deformationen per millimeter i ett 
asfaltlager används följande formel: 
 

 
Totala deformationen i ett bitumenbundet lager vid en standardbelastning fås genom formeln nedan: 
 

 
För att sedan beräkna deformationen efter ett visst antal år multiplicerar man ∆ med Nekv.stab. 

 

  Nekv.stab = ÅDTk * A * B * C *        * Treffektiv  
 
Då vi endast vill se hur styvhetsmodulen påverkar konstruktionen har det gjorts följande 
antaganden: 
 
  Nekv.stab = antal standardbelastningar under ett visst antal år 
 ÅDTk * A = 500 (normalvärde) 
 B = 1,8 (ekvivalent antal std. axlar per tungt fordon) 
 C = 5 (antal dagar med en viss temperatur i beläggningen per år) 
 n = 20 (teknisk livslängd i antal år) 
 k = 1,02 (trafikökning i % per år) 
 Treffektiv = 0,1 (andelen trafik som orsakar spårbildning) 
 
Variablerna A, B, C och Treffektiv är antagna i den här beräkningen för jämförelser mellan beläggning 
med olika packningsgrad. Annars beräknas det totala spårdjupet genom summering av 
deformationer hos alla lager och vid olika temperaturklasser som inträffar i verkligheten. 
Beräkningar utföres vid sex olika hålrumshalter vid tre olika temperaturer, vilket ger arton olika 
_______________ 
5 William et al 19xx 
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styvhetsmoduler. 
 
Med de beräknade styvhetsmodulerna (Tabell 12) beräknas deformationen i en väg konstruktion 
enligt ovanstående formler. 
 
De beräknade deformationerna redovisas i diagrammen nedan, för uträknade värden i tabellform se 
bilaga 2 
 

 
                      Figur 8: Förhållandet mellan deformation och hålrumshalt, efter 1 år. 
 
Diagrammet ovan visar på små deformationer även vid en högre hålrumshalt, dock handlar det om 
en väldigt stor procentuell ökning av deformationen vid en ökning av hålrumshalten.  
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                       Figur 9: Förhållandet mellan deformation och hålrumshalt, efter 2 år. 
 

 
                      Figur 10: Förhållandet mellan deformation och hålrumshalt, efter 3 år. 
 
 
Baserat på resultaten enligt figur 8, 9 och 10 drar vi slutsatsen att det finns ett klart samband mellan 
hålrum och deformation (efterpackning), då en högre hålrumshalt ger en större deformation. 
Hålrumshaltens effekt ökas markant vid högre temperaturer och det bör påpekas att i verkligheten 
utsätts beläggningen för betydligt högre temperaturer än 20°C under sommarperioder. Packas 
bindlagret till en hålrumshalt på 5 % får du en deformation under de första åren som är 25 % större 
än vid en hålrumshalt på 2 %, vid 20ºC. Är hålrumshalten 7 % blir deformationen istället 42 % 
större än vid 2 % (För uträknade värden se bilaga 2). Det betyder ca 1 mm mer deformation i 
bindlagret vilket grovt kan minska livslängden med minst 1 år. Detta kan ha stora ekonomiska 
följder. 
 
Enligt diagrammen rör det sig om väldigt små deformationer, detta på grund av att det bara är 
deformationen i bindlagret som är beräknad och under relativt kalla perioder (max temp 20°C). 
Hade alla lager medräknats och vid högre temperaturer så skulle deformationerna ha blivit betydligt 
större. Även alla uppskattade värden i formeln, 
 
 Nekv.stab = ÅDTk * A * B * C *        *  Treffektiv 

 
Påverkar deformationens storlek, en större deformation fås av till exempel en ökning av andelen 
tung trafik, ÅDTk * A eller antal dagar vid viss temperatur (faktor C). 
 
Baserat på resultaten enligt figur 7 så ökas styvhetsmodulen av efterpackningen. Detta medför ett 
hårdare och sprödare lager.  

7. Avslutande diskussion 

Syftet med rapporten är att klarlägga deformationen som efterpackningen orsakar genom att 
bestämma styvhetsmodulen hos laboratorietillverkade provkroppar, med olika densitet och vid olika 
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temperaturer. Visa hur ett samband mellan efterpackning och styvhetsmodul ser ut. Resultaten visar 
att hålrumshalten eller packningsarbetet vid utläggning av beläggningar har stor betydelse för 
spårbildning. Risken för deformationer under trafikbelastning kan fördubblas under de första åren 
vid dåligt packningsarbete. Däremot skillnaden tordes förminska med tiden eftersom beläggning 
med högt hålrum blir bättre packad under trafikens inverkan.  
 
Det kan konstateras enligt den här undersökningen att deformationer orsakade av dålig packning 
kan förkorta vägens livslängd markant (uppskattningsvis 1 till 2 år) och det kan medföra stora 
ekonomiska konsekvenser. Enligt Vägverket ska ett spårdjup inte överstiga 17 mm, detta på grund 
av trafiksäkerheten. Spårbildning orsakar vattensamlingar som kan orsaka vattenplaning vid för hög 
hastighet eller av dåligt spårdjup i däcken. Så ur trafiksäkerhetssynpunkt är det väldigt viktigt att få 
bukt på problemet med spårbildning.  
 
Resultaten som presenteras i denna rapport kan användas för att få en bättre kännedom om 
styvheten i bindlagret och hur den påverkas av hålrumshalten. För att verifiera dessa resultat vore 
det intressant att följa upp hålrumsändring hos en asfaltbeläggning under trafikliknande belastning i 
labbet.  
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Beskrivning av metoder         Bilaga 1 
 
1 FAS Metod 427-98 (Bestämning av skrymdensitet) 
 
Provkropparna vägs och läggs sedan ett vattenbad för att bli vattenlagrade. De vägs sedan under 
vatten för att få fram den skenbara vikten. Den vattenlagrade provkroppen torkas lätt av med en 
fuktig trasa och vägs i luft. 
 
Skrymvolymen beräknas sedan genom att man räknar ut differensen mellan det vattenlagrade 
provets skenbara vikt och vikt i luft. 
 
Skrymdensiteten blir förhållandet mellan torrvikt och skrymvikt. Bestämning av skrymdensitet är 
ett viktigt moment för att bestämma ett provs hålrumshalt.  
 
Skrymdensiteten (γ) beräknas enligt följande: 
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 γ = provets skrymdensitet med fyra decimaler g/cm3  

 m4 = provets torrvikt i luft g 
 m7 = det vattenlagrade provets vikt i luft g 
 m8 = det vattenlagrade provets skenbara vikt i vatten g 
 ρw = vattnets densitet g/cm3 (g/ml) 
 (För dricksvatten vid provningstemperaturen 20–25°C kan värdet 
 0,998 g/cm3 användas.) 
 
Denna metod har en mätosäkerhet på ± 0,002 g/cm3. 
 
2 FAS Metod 425-00 (Bestämning av kompaktdensitet) 
 
Den opackade massan vägs tillsammans med en pyknometer, därefter täcks provet med vatten och 
utsätts för ett undertryck där syftet är att få bort luften i provet. Efter 15 minuters undertryck 
placeras pyknometer inklusive prov i ett vattenbad för att tempereras till 25°C. Pyknometern fylls 
sedan med vatten för att få bort den kvarvarande luften. Vägning av pyknometer inklusive prov och 
vatten utförs. 
 
Kompaktvolymen är skillnaden mellan pyknometerns volym och vattnets volym. 
Kompaktdensiteten fås genom förhållandet mellan provets kompaktvolym och provets vikt. 
 
Kompaktdensiteten (ρ) beräknas enligt följande: 

 
 ρ = provets kompaktdensitet med fyra decimaler g/cm3  

 m2 = vikt av pyknometer + prov g 
 m1 = vikt av pyknometer g 
 Vp = pyknometerns volym med en decimal cm3 (ml)  
 m3 = vikt av pyknometer + prov + vatten g 

    ρw = vattnets densitet vid 25°C = 0,9971, alt. enl. g/cm3 (g/ml) 
 

Denna metod har en mätosäkerhet på ± 0,002 g/cm3. 
 
3 FAS Metod 413-98 (Bestämning av hålrumshalt) 
 
Denna metod används för att bestämma hålrumshalter för både beläggningar och provkroppar av 
asfaltmassa. För beräkning används värden från FAS metoder 427 och 425. 
  
Hålrumshalten (H) beräknas ur uttrycket:  
 

 H = hålrumshalten i % 
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 ρ = kompaktdensiteten i g/cm3 med tre decimaler 
               enligt FAS Metod 427.  
 γ = skrymdensiteten g/cm3 med tre decimaler 
       enligt FAS Metod 425. 
 
Denna metod har en mätosäkerhet på ± 0,1 %. 
 
4 FAS Metod 454-98 (Bestämning av styvhetsmodul) 
 
”Ett cylinderformat prov utsätts på mantelyta för en vertikal, periodisk återkommande given 

belastning (normal frekvens = 0,3 Hz med en pulslängd på 0,1 s). Den vid avlastning horisontella, 

återgående (resilienta) deformationen mäts. Styvhetsmodulen beräknas sedan enligt en formel från 

teorin för elastiska cylindrar, var vid kontraktionstalet förutsätts vara känd (får ej bestämmas ur 

den vertikala deformationen). Provningen utförs vid olika temperaturer, vanligen -5, 

10 och 25ºC.”
 6  

 
 
Dragspänningen (σj) beräknas vid de tre lastnivåerna enligt följande: 

 
 σj = dragspänning vid den j:e lastnivån (= Pj) i MPa med tre signifikanta 
         siffror 
 Pj = den pålagda lasten i N (newton) med tre signifikanta siffror 
 d = provets diameter i mm med en decimal 
 t = provets tjocklek (avståndet mellan provets plana ytor) i mm med en decimal 
 
”Rita upp i ett diagram samhörande värden på spänning och deformation (σj;Hj) enligt figur 2. 

Anpassa en rät linje till punkterna. Om linjens skärning med spänningsaxeln är skild från noll, 

parallellförflytta linjen till origo.”
 7

  

 
Figur: Samband mellan dragspänning och horisontell deformation 

 

_________________________________ 

6FAS Metod 454-98 sid 1 
7 FAS Metod 454-98 sid 4. 



33 

Styvhetsmodulen beräknas enligt formeln: 
 

  
 Ms = styvhetsmodulen i MPa med tre signifikanta siffror 
 d = provets diameter i mm med en decimal 
 k = riktningskoefficient för den räta linjen genom origo enligt figur 
       =σo/Ho (σo i MPa med tre signifikanta siffror och Ho i mm 
       med tre decimaler). 
 ν = kontraktionstalet (kan sättas till 0,35 vid 25°C) 
 
Denna metod har en mätosäkerhet på ±272 MPa vid ett test i 10ºC. Mätosäkerheten ökar om 
temperaturen sänks, och den minskar om temperaturen höjs. 
 
5 FAS Metod 015-95 (Strykning av extremdata) 
 
Det händer emellanåt att värden från samma prov skiljer sig avsevärt från varandra. Dessa kan 
kontrolleras och eventuellt strykas enligt denna metod.  
 
Om det högsta värdet är misstänkt avvikande använd följande formel: 
 

 
 X1 = det minsta erhållna mätvärdet 
 X2 = det näst minsta erhållna mätvärdet osv. till 
 Xn1 = det näst högsta erhållna mätvärdet 
 Xn = högsta tillåtna mätvärdet 
 
Förkasta Xn om r är större än det i tabell 1 angivna värde. 
 
Om det minsta värdet är misstänkt avvikande använd följande formel: 
 

 
 X1 = det minsta erhållna mätvärdet 
 X2 = det näst minsta erhållna mätvärdet osv. till 
 Xn1 = det näst högsta erhållna mätvärdet 
 Xn = högsta tillåtna mätvärdet 
 
Förkasta X1 om r är större än det i tabell 1 angivna värde. 
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 Tabell: Kritiskt värde vid 95 % sannolikhetsnivå vid n antal mätvärden 
 

6 Korrigering av styvhetsmodul 
 
Ett provs styvhetsmodul skall enligt ATB 2005 beräknas vid åldern 30 dagar. För att ålderskorrigera 
provkroppens styvhetsmodul används följande formel: 

  
 S30 = Styvhetsmodul vid tiden 30 dagar  
 Sprov = Styvhetsmodul vid tiden t 
 t = Beläggningsålder i dagar vid analys  
 
Detta görs för att det skall bli lättare att jämföra de olika resultaten. 
 
7 Bestämning av provdimensioner 
 
För att kunna använda FAS Metod 454-98 krävs provkropparnas diameter och tjocklek. Dessa tas 
fram genom punkt 5 i FAS Metod 448-98.  
 
Provkroppens diameter mäts längs linjerna A-A och B-B enligt figur 3. Linjerna skall ligga ca  
10-20 mm från närmaste cirkulära yta. Skillnaden mellan värdena får inte överskrida 2,0 mm. 
Diametern anses vara medelvärdet av de olika värdena. 
 

 Figur: mätpunkter (mått i mm), källa: FAS Metod 448-98. 
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Provkroppens tjocklek mäts längs linjerna C-C och D-D enligt figur 3. Linjerna skall ligga ca  
10-20 mm från mantelytan. Skillnaden mellan värdena får inte överskrida 5,0 mm. Tjockleken 
anses vara medelvärdet av de olika värdena. 
 
Denna metods mätosäkerhet är medräknad i mätosäkerheten för FAS Metod 454-98. 
 

8 Gyratorisk packning 
 
Den tillverkade asfaltmassan värms upp till önskad packningstemperatur innan den packades 
gyratoriskt i VTI: s VCT. Packningen sker med ett lågt statiskt tryck och en roterande form med en 
konstant vinkel och rotations hastighet, (se figur 4). Temperaturen skall hållas konstant inom ett 
intervall under hela packningstiden, och för att uppnå detta värms även packningsformarna upp. En 
större vinkel leder till att massan ”knådas” mer under packningen, vilket medför färre kolv 
rotationer. Maskinen packar massan till önskad densitet, där densiteten beräknas utifrån volymen 
som formen ger. Detta medför att man får en högre densitet än den man normalt erhåller vid 
densitetsbestämning. 

 
Figur: Gyratorisk packning, källa: Bituminous mixtures part 31, EN 12697-31:2004 (E) 

 
 F = Kraftresultant 
 h(ng) = provkropps höjd efter antal rotationer 
 ф = vinkel 

Deformationer vid en bestämd styvhetsmodul   Bilaga 2 
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 Tabell: Deformationer efter 1 år vid en bestämd styvhetsmodul 
 

 
 Tabell: Deformationer efter 2 år vid en bestämd styvhetsmodul 
 

Temperatur Hålrumshalt Styvhetsmodul Deformation efter

ºC % Mpa  2 år (mm)

5 2 9598 0,167

5 3 9028 0,177

5 4 8457 0,189

5 5 7887 0,203

5 6 7317 0,219

5 7 6747 0,237

10 2 6685 0,240

10 3 6279 0,255

10 4 5874 0,273

10 5 5468 0,293

10 6 5062 0,317

10 7 4657 0,344

20 2 2027 0,790

20 3 1856 0,863

20 4 1685 0,951

20 5 1514 1,058

20 6 1344 1,192

20 7 1173 1,366

Temperatur Hålrumshalt Styvhetsmodul Deformation efter

ºC % Mpa 1 år (mm)

5 2 9598 0,083

5 3 9028 0,088

5 4 8457 0,094

5 5 7887 0,101

5 6 7317 0,108

5 7 6747 0,118

10 2 6685 0,119

10 3 6279 0,126

10 4 5874 0,135

10 5 5468 0,145

10 6 5062 0,157

10 7 4657 0,170

20 2 2027 0,391

20 3 1856 0,427

20 4 1685 0,471

20 5 1514 0,524

20 6 1344 0,590

20 7 1173 0,676
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 Tabell: Deformationer efter 3 år vid en bestämd styvhetsmodul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatur Hålrumshalt Styvhetsmodul Deformation efter

ºC % Mpa  3 år (mm)

5 2 9598 0,253

5 3 9028 0,269

5 4 8457 0,287

5 5 7887 0,308

5 6 7317 0,332

5 7 6747 0,360

10 2 6685 0,363

10 3 6279 0,387

10 4 5874 0,413

10 5 5468 0,444

10 6 5062 0,480

10 7 4657 0,521

20 2 2027 1,198

20 3 1856 1,308

20 4 1685 1,441

20 5 1514 1,603

20 6 1344 1,806

20 7 1173 2,069
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Asfaltrecept ABb 16 160/220     Bilaga 3 
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