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SAMMANFATTNING 
Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en 

vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid 

temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa 

består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga 

massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). I takt med 

att asfaltåtervinning blivit vanligare ökar dock komplexiteten, då återvunnet material är 

betydligt svårare än jungfruligt att karaktärisera (Karlsson & Isacsson, 2006). Eftersom 

användningen av återvunnet material förväntas öka samtidigt som lite forskning gjorts i ämnet 

är det därför av vikt att undersöka hålrumshalter vid kalltillsatt asfaltåtervinning. För studien 

undersöktes asfaltmassan ABT11 160/220 vid kalltillsättning av upp till 25 % asfaltåtervinning.  

 

Sex Sigmas problemlösningsmetodik DMAIC, vilket står för ett projektbaserat förhållningssätt 

i de fem faserna define, measure, analyze, improve och control, användes för att få en 

djupgående förståelse för hålrumsproblematiken. I metodiken användes i sin tur statistisk 

processtyrning och försöksplanering för att svara på studiens syfte, vilket var att granska och 

utvärdera orsakerna till varför hålrumshalter under asfalttillverkning varierar vid tillsättning av 

kallt asfaltgranulat samt ge rekommendationer för en förbättrad produktion med avseende på 

hålrumshalt.  

 

Efter granskning av historiska data, beräkningar, intervjuer och observationer ansågs de 

viktigaste orsakerna till hålrumsvariationer uppkomma från de fem källorna datahantering, 

kommunikation, resurshantering, materialkunskap och organisationskultur, där de två 

sistnämnda ansågs vara rotorsaker. På grund av examensarbetets avgränsning granskades 

endast materialkunskapen mer djupgående. För att fördjupa materialkunskapen valdes 

faktorerna asfaltåtervinning, jungfruligt bitumen, jungfruligt filler samt tillverknings- och 

instampningstemperatur ut för fortsatta studier genom två experiment. I det första experimentet 

granskades hur hålrumshalten påverkades av olika instampningstemperaturer genom en OFAT-

studie och i det andra experimentet ansattes ett 24-1 faktorförsök enligt Splitplot där hålrummet 

mättes vid vanlig instampningstemperatur (135 ˚C) samt genom en vägsimulering. Resultatet 

från det första experimentet uppvisade ett förhållande enligt ett tredjegradspolynom mellan 

hålrum och instampningstemperatur med stora hålrumsförändringar under 125 ˚C och över 145 

˚C. Detta medför att det är av än större vikt att kontrollera temperaturen för lågtempererad 

massa och massa med mycket återvinning för att uppnå godkända hålrum vid utläggning. Det 

andra experimentet visade att även bitumen och återvinning är signifikanta effekter för 

hålrummet, där minskade bitumenhalter och ökade återvinningshalter medför högre 

hålrumshalter samt att återvinningshalter över 15 % medför oönskad ökning av hålrumshalter 

vid utläggning på väg.  

 

För att avhjälpa orsakerna till hålrumsvariationerna rekommenderas att data samlas, utvärderas, 

kommuniceras och följs upp i större utsträckning genom användning av statistisk 

processtyrning, värdeflödesanalyser och fortsatta materialstudier. Organisationskulturen bör 

förändras för att skapa en förståelse för vikten av rekommenderade metoder. Kan 

rekommendationerna följas innebär det en uppskattad ekonomisk besparing på 11 520 000kr/år, 

samtidigt som det skulle innebära miljömässiga fördelar i form av bland annat ett minskat uttag 

av ändliga resurser och minskade CO2-utsläpp.   
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ABSTRACT 
Optimizing void volumes are essential for the serviceability of asphalt concrete pavements, as 

fatigue cracking, rutting and other permanent deformations can be caused by e.g. temperature 

changes (Monismith, 1992). Since both reclaimed asphalt pavement (RAP) and virgin asphalt 

concrete consist of mineral aggregate, bitumen and additives, RAP is worth the virgin material 

it replaces ton for ton (Brock & Richmonds, 2007). As the use of RAP becomes more and more 

popular, the complexity of asphalt manufacturing increases (Karlsson & Isacsson, 2006). This, 

because the recycled material is harder to characterize than virgin material. Since the usage of 

RAP is expected to increase in hot-mix asphalt (HMA), while little research has been made in 

the field of cold feed RAP, it is of great importance to investigate the void volumes with this 

method. During this study, ABT11 160/220 with the addition of up to 25% cold feed RAP was 

therefore investigated.  

 

Six Sigma’s project improvement methodology DMAIC, acronym for the five phases define, 

measure, analyze, improve and control, were used to get an in depth understanding for the 

variations in void volumes. In this method, Statistical Process Control and Design of 

Experiments were used to answer the research purpose, which was to investigate and evaluate 

the reasons to why void volumes during asphalt manufacturing varies when adding cold RAP 

and give recommendations for an improved production regarding void volumes.  

 

After an investigation of historic data, calculations, interviews and observations, the most 

important causes for variations in void volumes came from data collection, communication, 

resource management, material knowledge and organizational culture, where the last two are 

seen as root causes. Because of the research delimitations, only the material knowledge was 

looked into further. To extend the knowledge of the material, the factors RAP, virgin bitumen, 

virgin filler, manufacturing temperature and temperature for Marshall testing were analyzed 

through two experiments.   In the first experiment, the relationship between void volumes and 

the temperature for Marshall testing were investigated through an OFAT study, and the second 

experiment was made through a 24-1 factorial design according to Split plot, in which the void 

volumes were measured through the normal Marshall testing temperature (135 ˚C) and through 

a road simulation.  The OFAT result showed that a third degree linear relationship is present 

between the void volumes and the Marshall testing temperature, with large changes for 

temperatures lower than 125 ˚C and greater than 145 ˚C. This entails an increased importance 

of controlling the temperature for warm-mix asphalt (WMA) and asphalt with increased 

volumes of RAP. The Split plot experiment showed that also bitumen and RAP are significant 

effects for the void volume, where decreased volumes of bitumen and increased volumes of 

RAP entails higher void volumes in the pavement. Over 15 % RAP also entails greater void 

volumes.  

 

To decrease the causes for variations in void volumes, the recommendation is to collect, 

evaluate, communicate and follow up data at a higher extent through implementation of 

statistical process control, value flow analysis and continued material studies. The 

organizational culture ought to be changed to create an understanding of the recommended 

methods. If the recommendations are followed, estimated economic savings 11 520 000kr/year 

can be a reality, as well as environmental benefits of e.g. a decreased use of finite resources and 

reduced CO2 emissions. 
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BEGREPPSLISTA 

BEGREPP BETYDELSE 

ABS Asfaltbetong med hög andel grovt stenmaterial. En av de vanligaste 

slitlagerbeläggningarna i Sverige 

ABT Tät asfaltbetong med kontinuerlig gradering. En av de vanligaste 

slitlagerbeläggningarna i Sverige 

Asfaltmassa Stenmaterial blandat med bituminöst bindemedel. Färdigblandad mix 

av ingredienser innan utläggning 

Asfaltbeläggning Den färdigt utlagda asfaltmassan på vägbana 

Ballast Stenmaterial som används i asfalt 

Bitumen Bindemedel för väg- och gatubeläggningar och utgörs av oljeasfalt 

destillerat ur råolja 

Blödning Bindemedelsöverskott i vägytan 

Filler Den minsta stenstorleken (0,063-0,074mm). Fyller tillsammans med 

bindemedlet till viss del upp hålrummen i asfalten, vilket ökar 

asfaltens hållfastighet. Filler styvar även upp bindemedlet, vilket 

minskar bindemedelsavrinning vid blandning och utläggning av 

asfaltmassa 

Fraktion Specifikation av de stenmaterialstorlekar som används i asfalt, 

exempelvis 4-8 mm. Används för det analyserade värdet 

Granulat Krossad eller fräst asfaltbeläggning som är färdig att användas som 

ingångsmaterial i asfaltmassor eller vid obundna lager i 

vägkonstruktionen 

Hålrum Utrymme som finns mellan alla ingående ingredienser i en 

asfaltkropp 

Jungfrulig Material som kommit direkt från utvinning i jord och berg och som 

därmed aldrig använts i tidigare asfaltbeläggningar 

Kompaktdensitet Asfaltmassans densitetmassa utan luft 

Kornkurva Grafisk framställning av kornfördelningen i tillverkad asfaltmassa. 

Används som styrning för att se till att asfaltmassan följer 

arbetsreceptet och är inom satta toleransgränser 

Kornstorlek Anges vid siktningsanalys som storleken av den maska som 

stenkornet kan passera 

 

Krosskampanj Material (stenmaterial och returasfalt) krossas i omgångar för att 

lättare bearbeta, analysera och fördela materialet på lämpligt sätt 

Marshallinstampning Laboratorieprocedur för att tillverka asfaltprovkroppar   

Penetration Mått på bitumens mjukhet (konsistens) vid en viss temperatur enligt 

standardiserad mätmetod 

Proportionering Planering av arbetsrecept utifrån i vilken mängd fraktionerna ska 

förbrukas 

Reologi Vetenskapen om fluiders och fasta kroppars deformation. Består av 

summan av den elastiska och viskösa deformationen i en asfaltmassa 

Returasfalt Asfaltbeläggning som genom rivning eller fräsning tagits tillvara för 

återanvändning eller återvinning 

Skrymdensitet Kvoten av vikt och skrymvikt, där skrymvolymen är 

laboratoriepackad densitetmassa inklusive håligheter 

Slitlager Det översta lagret i en vägkonstruktions överbyggnad 
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Stensortering Specifikation av de stenmaterialstorlekar som används. Producerade 

materialet innan analys 

Termoplastiskt 

material 

Kan under en upprepningsbar process bli mjukare under 

uppvärmning och hårdna vid nerkylning. Bitumen är termoplastiskt  

förutsatt att det inte utsätts för hög upphettning 

Tillsatsmedel  Används vid tillverkning av asfaltmassa i syfte att förbättra massans 

egenskaper. Asfaltgranulat kan betraktas som en tillsats 

Vidhäftningsmedel Material som tillsatts för att förbättra bindemedlets vidhäftning vid 

stenmaterialet i konkurrens med vatten 

Viskoelastiskt 

material 

Kan deformeras genom att fjädra tillbaka eller flyta som olja vid 

påkänningar beroende på temperatur, tid och spänningsnivå. Bitumen 

är ett viskoelastiskt material 
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1 INTRODUKTION 
Kapitlet introducerar examensarbetets ämnesval genom en bakgrund och problembeskrivning 

från asfaltindustrin. Därefter presenteras arbetets syfte och mål, dess avgränsningar samt 

rapportens fortsatta disposition.  

1.1 BAKGRUND 

År 2020 är målsättningen enligt direktiv från EU (European Commission, 2008) att ofarligt 

avfall från byggkonstruktioner och rivningsobjekt till 70 procent ska återvinnas. Asfalt omfattas 

av detta EU-direktiv, men är asfaltbranschen redo för det åtagandet och samtidigt producera 

högkvalitativa vägar? I dagsläget är Naturvårdsverket osäker om Sverige kommer nå uppsatta 

direktiv på grund av begränsad statistik över asfaltåtervinning från Sveriges samtliga 

asfaltentreprenörer och yrkar därför på en ökad asfaltåtervinning (Palm et al., 2015). Asfalt kan 

dessutom återanvändas i jungfrulig asfaltmassa, vilket medför att reducerade mängder 

jungfruligt material behöver köpas in (Legret et al., 2005). Under en asfalts hela servicetid (från 

blandning av asfaltmassa till upptagning av uttjänt asfaltbeläggning) förändras dock dess 

ingående komponenter, där exempelvis bindemedlet åldras och stenmaterialet bryts sönder, får 

en annan struktur och blir mer finfördelat (Huang et al., 2012; Karlsson & Isacsson, 2006; Taha 

et al., 2002). Eftersom returasfalt från flera områden samlas på samma ställe vid asfaltverken 

leder detta till en ökad heterogenitet i returasfaltupplag (Karlsson & Isacsson, 2006). I takt med 

att asfaltåtervinning blivit vanligare ökar därmed även komplexiteten, då återvunnet material är 

betydligt svårare än jungfruligt att karaktärisera (Karlsson & Isacsson, 2006). 

 

För att uppnå högkvalitativa vägar är asfaltens 

hålrumshalt en viktig aspekt (Tashman et al., 

2007), där hålrumshalter mellan 1,5-5 % 

minimerar åldrandet av asfaltbeläggningen (Read 

& Whiteoak, 2003). Hålrumshalten mäts både vid 

tillverkning och vid färdig beläggning och syftar 

till det luftfyllda utrymme som finns mellan alla 

ingående ingredienser i en asfaltkropp, se Figur 

1.1. I Sverige analyseras hålrumshalter oftast 

enligt Marshalltestning, där en asfaltskropp 

skapas för att efterlikna välpackad 

asfaltbeläggning av samma massa, eller genom borrprov på färdig beläggning (Franzén, 2007). 

Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt för att exempelvis en 

vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra typer av skador vid 

temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Hålrummen påverkar även vattnets 

penetrationsförmåga och bindemedelsavrinningen från stenmaterialet (Arambula et al., 2007).  

 

Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och 

tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett 

arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). Sedan oljekrisen på 1970-talet och den resulterande 

inflationen på bitumenpriser har återvunnen asfalt blivit allt mer aktuellt (Karlsson & Isacsson, 

2006). På grund av en ökad klimatmedvetenhet, minskat utbud av råmaterial, den ekonomiska 

vinningen och bland annat de direktiv från EU som nämnts predikteras att endast entreprenörer 

som använder sig av höga halter återvinning kommer hålla sig konkurrenskraftiga i framtiden 

(exempelvis Brock & Richmonds, 2007; Huang et al., 2007; Karlsson & Isacsson, 2006; 

Miliutenko et al., 2013; Zaumanis & Mallick, 2015).  

Figur 1.1 Utskärning från en asfaltkropp där hålrummen 

visas i rött. Anpassad från Presti et al. (2014).  
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

Asfaltmassans kvalitet varierar beroende på dess komponenters kvalitet och geografiska 

ursprung. På grund av materialets inneboende variation anses asfalt därför vara ett inhomogent 

material, där fullständig homogenitet oftast bara kan ses möjlig inom samma satsvisa 

bearbetning (Zhang et al., 1997). Dessutom är hålrumsmätning en komplex process, vilket gör 

att signifikanta kvalitetsparametrar blir svårare att precisera.  

 

Trots att det idag finns returasfalt att tillgå finns flera hinder att överkomma innan fullständigt 

nyttjande av det återvunna materialet är möjligt. Silva et al. (2014) exemplifierar dessa hinder 

med bland annat ett bristande självförtroende och kunskap från  kunder och entreprenörer i 

hanteringen av granulat i en högkvalitativ asfaltmassa. Osäkerhet om returasfaltens 

miljöpåverkan samt osäkerhet att kunna uppbåda ett ständigt flöde av högkvalitativ och 

homogen returasfalt, som möter existerande kvalitetskrav på färdig asfalt, är också hinder för 

användandet av asfaltåtervinning (Silva et al., 2014). Ekonomiskt sett är inte blandning av nya 

asfaltkomponenter alltid bra heller, utan kan driva upp processkostnader om inte rätt utrustning 

och kompetens finns att tillgå  (Huang et al., 2007).  Guo et al. (2014) menar även att tillsättning 

av granulat kan ge ökade problem med sprickbildning vid låga temperaturer på vägbanan. Detta 

på grund av det åldrade bitumenets tendens att styvna. Bitumenets åldrande och asfaltens 

hålrumshalt influerar varandra starkt (Karlsson & Isacsson, 2006), vilket medför att 

asfaltåtervinning påverkar asfaltmassans hålrumshalt.  

 

En annan svårighet med användning av återvunnet material i en jungfrulig massa är att uppnå 

önskad blandningstemperatur under tillverkning med hänsyn till det föråldrade bitumenets 

fortsatta åldrande (Guo et al., 2014). Med tanke på bitumenets höga pris önskas i regel att 

behålla maximal volym av materialet till den nya asfaltmassan samtidigt som kunden kräver en 

viss temperatur för att kunna göra beläggningen. Vid kalltillsatt återvinning skapas samtidigt 

en problematik av att återvinningen drar ner tillverkningstemperaturerna, vilket medför att det 

jungfruliga materialet behöver överhettas för att motverka nedkylningen. Samtidigt kan 

bitumenets åldrande minskas genom kall granulattillsättning (Karlsson & Isacsson, 2006).  

 

En tredje svårighet är att returasfalt påverkar jungfruliga asfaltmixers volymetriska 

proportioner, där framförallt de fina fraktionerna påverkas mest (Hansen & Newcomb, 2011). 

Detta eftersom returasfalten oftast krossas innan tillsättning. Krossning skapar ett överflöd av 

fina stenfraktioner i granulatet, vilka i sin tur binder mer bindemedel än grövre fraktioner och 

medför lägre hålrumshalter (Andersson & Danielsson, 1995). De senaste åren har därför 

returasfalten siktats på liknande sätt som jungfruligt material för att returasfaltens proportioner 

bättre ska passa in i asfaltmixen (Hansen & Newcomb, 2011). Hålrumshalten är dock svårare 

att kontrollera vid användning av återvinningshalter över 20% på grund av granulatets 

varierande sammansättning (Brock & Richmonds, 2007). 

 

Sammantaget påverkas asfaltmassans hålrumshalt negativt av variationer i ingående material 

och varierande processinställningar. Mer forskning behövs inom området för att förstå vilka 

orsaker som påverkar hålrumshalten och vad byggentreprenörer ska ändra i 

tillverkningsprocessen för att återigen kunna producera högkvalitativa vägar. Förstås inte detta 

kan det i slutändan orsaka problem med asfaltbeläggningen (Zaumanis & Mallick, 2015). 
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1.3 FALLBESKRIVNING – SKANSKA 

Skanska är ett svenskt företag grundat år 1887 med kärnverksamhet bestående av att utveckla, 

bygga och underhålla människors fysiska miljö indelat i fyra grenar: bygg- och 

anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling samt 

infrastrukturutveckling.  Verksamheten bedrivs i elva länder, vilket gör Skanska till ett av 

världens största byggföretag med cirka 40 000 anställda år 2017 , varav 9200 i Sverige 

(Skanska, 2017a). Grenen för bygg- och anläggningsverksamhet är Skanskas största och äldsta 

verksamhetsområde och inkluderar byggande och renovering av hus, anläggningar och vägar. 

De största marknaderna inom byggverksamheten återfinns i Sverige, Norge, Finland, Polen, 

Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA (Skanska, 2017a).  

 

Hållbarhetsfrågor genomsyrar Skanskas verksamhet i samtliga verksamhetsgrenar och de är 

certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 

(arbetsmiljö). Inom organisationen har en så kallad Grön karta tagits fram i syfte att minimera 

företagets miljöpåverkan i områdena energi, klimat, material och vatten, se Figur 1.2 nedan. 

 
Figur 1.2. Gröna kartan. En egendeklaration av Skanska över deras miljöarbete. Att uppfylla kraven för den beigea nivån till 

vänster motsvarar att medarbetarna följer lagar, normer och standarder. Den ljusgröna delen däremellan motsvarar 

färdsträckan för att uppnå en nära noll miljöpåverkan, vilket redovisas från den mörkgröna markeringen längst till höger.  

Hämtad från Skanska  (2017b). 

 

Modellen är en egendeklaration och därmed inte certifierad av en tredje part. I dagsläget följer 

mer än två tredjedelar av omsättningen en ”högre miljöprestanda” och Skanskas målsättning är 

en ”nära noll miljöpåverkan” i de fyra områdena. Gällande asfalttillverkning finns tre nivåer 

under ”högre miljöprestanda”, där asfaltverken kan öka i miljöprestanda utifrån bland annat 

andel inblandning av asfaltgranulat (Skanska, 2016).  

 

För att kunna erbjuda kunden högkvalitativ asfaltmassa strävar Skanska efter att producera en 

så homogen asfaltmassa som möjligt mellan varje satsvist tillverkningstillfälle. Sedan 2006 har 

dock en nedåtgående trend på flera av asfaltmassans kvalitetsparametrar förekommit, där 

hålrumshalten är en av parametrarna som idag innehar en variation över uppsatta 

toleransgränser. Varierande hålrum i asfaltmassa medför även svårare förutsättningar för 

utläggare att uppnå asfaltbeläggningar som motsvarar kundens krav, vilket kan generera i viten 

och omarbete.  
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Variationsökningen i asfaltmassans komponenter misstänks komma från en ökad 

granulatanvändning. För att hålla sig konkurrenskraftiga har Skanska som målsättning att 

tillsätta en ökad mängd återvinning i sina asfaltmassor, vilket i dagsläget medfört att kunden 

fått allt inhomogenare asfaltmassa att bearbeta. Variationer  i hålrumshalt och packningsgrad 

är därmed av stor betydelse för asfaltkvaliteten eftersom variationer inom dessa parametrar 

resulterar i en inhomogen asfaltmassa (T. Pålsson, personlig kommunikation, 19 januari 2018). 

Eftersom låga hålrumshalter generellt sett genererar längre livslängd på vägen är Skanskas 

målsättning att producera asfalt med så låga hålrum som möjligt inom satta toleranskrav. 

Utanför satta toleranskrav kan asfaltbeläggningen få allvarliga kvalitets- och säkerhetsrisker.  

Exempelvis riskeras permanenta deformationer i asfaltlagret, att lagret inte klarar av att stå emot 

värmeväxlingar samt risk för låga texturvärden vid för låga hålrum. Låga texturvärden medför 

i sin tur en helt blank asfaltyta, vilket ökar risken för vattenplaning. Vid godkända 

provtagningssvar samt ytterligare bearbetning av vägbanan kan i vissa fall för låga hålrum 

godkännas. Hålrumshalter över den övre toleransgränsen bestraffas alltid samt ger hårdare viten 

eftersom höga halter på färdig beläggning påverkar asfaltens tilltänkta livslängd och kvalitet 

negativt. Detta genom en för snabb nedbrytning asfaltlagrena. Eftersom användningen av 

återvunnet material förväntas öka samtidigt som lite forskning gjorts i ämnet är det av vikt att 

undersöka variationerna. 

1.4 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med examensarbetet var att granska och utvärdera orsakerna till varför hålrumshalter 

under asfalttillverkning varierar vid tillsättning av kallt asfaltgranulat samt ge 

rekommendationer för en förbättrad produktion med avseende på hålrumshalt. För att uppnå 

arbetets målsättning delades arbetet in i fem delmål, vilka bearbetades i kronologisk ordning.   

 

Delmål 1: Identifiera vilka faktorer som potentiellt påverkar uppkomsten av hålrumshalter 

utanför satta toleranskrav samt kartlägga tillverkningsprocessen 

 

Delmål 2: Undersöka den systematiska produktionskontrollen under asfalttillverkning 

 

Delmål 3: Identifiera de parametrar som de facto är viktiga för variationerna i hålrumshalt  

 

Delmål 4: Undersöka och identifiera lämpliga processinställningar för en försöksplan vid 

asfalttillverkning samt utföra experiment utifrån identifierade processinställningar i syfte att 

optimera hålrumshalten 

 

Delmål 5: Ge rekommendationer för hur inställningarna under asfalttillverkning optimeras och 

genom detta minska kostnaderna samt öka produktiviteten för asfaltproduktionen  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet genomfördes under en tidsperiod på 20 veckor, där endast hålrumshalter i 

asfaltmassa från asfaltverk med kalltillsättning av asfaltgranulat granskades. Områdena 

transport, utläggning och materialtillsättning granskades enbart generellt i syfte att få en 

överblick över hela materialflödet. Avgränsningen medförde att endast parametrar från 

asfalttillverkningen undersöktes.  

 

Vidare avgränsades arbetet till att enbart inkludera tillverkningen av asfaltmassasorten ABT11 

160/220. Valet gjordes utifrån att ABT utgör cirka 50% av produktionen, varav ABT11 cirka 
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25%, av slitlagerbeläggningarna i Sverige samt att massasorten i dagsläget tenderar att generera 

hålrumshalter utanför Trafikverkets toleransgränser. Gällande användandet av återvinning 

granskades enbart kall tillsättning, med anledning att ett flertal av asfaltverken i Sverige 

använder den metoden samtidigt som lite forskning gjorts i ämnet. 

1.6 RAPPORTENS FORTSATTA DISPOSITION 

Rapportens fortsatta disposition samt syftet med respektive kapitel förklaras nedan i Figur 1.3. 

Då examensarbetet utarbetats utifrån DMAIC-modellen avviker dispositionen från 

standardstrukturen och medför att kapitel 5. Fallstudie DMAIC ersätter kapitel för 

Datainsamling och Analys i en mer traditionell uppsats. 

 

 
Figur 1.3. Beskrivning av rapportens fortsatta disposition i enlighet med problemlösningsmetodiken DMAIC. 

  

• Redovisar och motiverar metodvalen för examensarbetet samt beskriver 
arbetsmetoden utifrån DMAIC-modellen. 

2. METOD 

• Redovisar dels en fördjupning i redan existerande forskning inom 
asfaltområdet i syfte att bättre kunna analysera och precisera examensarbetet 
utifrån gällande normer.  Dessutom redovisas de statistiska verktyg som 
används samt en förklaring om Sex Sigma.

3. TEORETISK REFERENSRAM

• Redovisar arbetsgången under examensarbetets fallstudie, insamling och 
bearbetning av data, analys och resultat strukturerat utifrån DMAIC-metoden.

4. FALLSTUDIE DMAIC

• Redovisar slutsatserna samt presernterar rekommendationer till Skanska 
kopplat till examensarbetets syfte och mål. 

5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

• Redovisar en värdering över använda metoder och verktyg samt arbetets 
validitet och reliabilitet. Presenterar förslag till fortsatt arbete inom området. 

6. DISKUSSION
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2 METOD 
Den metod som använts för att uppnå examensarbetets syfte och mål beskrivs här.  Kapitlet är 

indelat i två delar; en övergripande del behandlar examensarbetets kunskapssyn och metodval 

för datainsamling och dataanalys och den andra delen fokuserar på examensarbetets 

reliabilitet och validitet.   

2.1 ÖVERGRIPANDE METODVAL 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) liknar ett metodval med en lök som har flera 

undersökningsnivåer, där varje löklager måste förstås och förklaras för att få en helhetssyn av 

problemet. Figur 2.1 illustrerar en bearbetning av de metodval som bör beaktas vid utveckling 

av en undersökning samt de metodval som gjorts i examensarbetet.   

 

 
Figur 2.1. Examensarbetets metodval. En bearbetning från Saunders et al. (2012).   

2.1.1 Nivå 1 – Undersökningsansats 

Undersökningsansatsen har enligt Saunders et al. (2012) antingen en deduktiv, induktiv eller 

abduktiv karaktär. En deduktiv undersökningsansats bygger på att samla teori och därefter 

pröva teori mot egna hypoteser medan en induktiv undersökningsansats bygger på att utforska 

ett område följt av generering av teori (David & Sutton, 2016).  Den abduktiva ansatsen är 

enligt Saunders et al. (2012) en blandning av deduktion och induktion, genom att forskaren 

förflyttar sig mellan att samla data och teori allt eftersom studien fortskrider. Dubois och Gadde 

(2002) menar att en abduktiv undersökningsansats är bra i de fall en fallstudie används som 

undersökningsstrategi, se Nivå 3. Detta med hänsyn till att fallstudier ofta hanterar 

inbördessamband mellan flera element inom studien samt att forskaren kan utvidga sin 

förståelse av både teori och empiri genom ett abduktiskt angreppssätt. 

 

För att på bästa sätt svara på examensarbetets syfte och delmålsättningar gjordes arbetet utifrån 

en abduktiv ansats. Detta då många tänkbara parametrar kunde influera asfaltmassans 



7 
 

hålrumhalt samtidigt som ingen hypotes över signifikanta parametrar kunde sättas vid arbetets 

början. Alvesson och Sköldberg (1994) menar exempelvis att den abduktiva ansatsen med 

fördel kan användas för att utveckla en förståelse för nya fenomen, så som asfaltbranschen möts 

en ökad återvinning, utan att behöva jämföra dessa mot teori. Saunders et al. (2012) påpekar 

dessutom att det i de flesta studier är fördelaktigt att arbeta abduktivt för att få en helhetssyn 

över problemet och tänkbara läsningar. 

2.1.2 Nivå 2 – Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten berör huruvida studien ska följa en kvalitativ, 

kvantitativ eller blandad metod i kombination med en eller flera undersökningssyften baserat 

på typ av studie (Saunders et al., 2012).  

 

Den kvalitativa metoden tolkar icke-numerisk data från exempelvis intervjuer, bilder och film 

(Saunders et al., 2012) medan en kvantitativ metod tolkar numerisk information med hjälp av 

statistiska tekniker (David & Sutton, 2016). En blandad metod är en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa metoder i syfte att hämta fördelar från respektive metod (David & Sutton, 

2016). Johnson & Onwuegbuzie (2004) menar att en blandad metod kan bidra till en bättre 

slutprodukt än användning av kvantitativ respektive kvalitativa metoder var för sig eftersom 

det legitimerar en användning av verktyg och insikter från båda spektra. För examensarbetet 

användes en blandad metod då både numeriska och icke-numeriska data användes för att 

besvara studiens syfte och delmål. Enligt Leech och Onwuegbuzie (2009) måste en blandad 

metod användas då både kvalitativa och kvantitativa metoder används i samma studie.  Den 

blandade metodens tyngdpunkt fanns dock vid det kvantitativa spektret  eftersom statistisk 

processtyrning och försöksplanering var två verktyg som i stor utsträckning användes för att nå 

examensarbetets syfte och delmål. Kvalitativa tekniker, i form av intervjuer och observationer, 

användes i huvudsak för att nå en djupare förståelse för produktionsprocessen och 

organisatoriska aspekter. För områdena granskades bland annat hur inneboende parametrar 

fungerade, hur medarbetare upplever och tillämpar rutiner, kommunikation och hur den 

mänskliga faktorn spelade in för kvalitetsvariationerna i asfaltmassans hålrum. Kvalitativa 

metoder användes även som verifikation till att rätt numeriska data granskades och bearbetades. 

 

Undersökningssyftet kan enligt Saunders et al. (2012) exempelvis vara av en beskrivande eller 

förklarande karaktär, där ett beskrivande syfte används för att få kännedom och beskriva 

tillfällen, individer eller situationer och det förklarande syftet avser att förklara relationer 

mellan variabler.  Examensarbetet ansågs ha både ett beskrivande och förklarande syfte då det 

ämnade till att dels få kännedom om varför det fanns kvalitetsbrister i asfalttillverkningen, vilka 

variabler som kunde vara signifikanta samt ge lämpliga förbättringsförslag baserat på 

identifierade resultat. Ett undersökande undersökningssyfte hade även kunnat vara aktuellt men 

ansågs överflödigt då det enligt Saunders et al. (2012) var fördelaktigt att använda ett 

förklarande syfte i anslutning till ett beskrivande för att få ett djup i en studie och kunna dra 

slutsatser från insamlad data, vilket var det examensarbetet syftade till. I Tabell 2.1 redovisas 

med vilka undersökningssyften arbetets delmål avses bli besvarade. 
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Tabell 2.1. Beskrivning av valt undersökningssyfte för respektive delmål 

DELMÅL 
VALT 

UNDERSÖKNINGSSYFTE 

1. Identifiera vilka faktorer som potentiellt påverkar 

uppkomsten av hålrumshalter utanför satta toleranskrav samt 

kartlägga tillverkningsprocessen 

Beskrivande 

2. Undersöka den systematiska produktionskontrollen under 

asfalttillverkning 

Beskrivande 

Förklarande 

3. Identifiera de parametrar som de facto är viktiga för 

variationerna i hålrumshalt 
Förklarande 

4. Undersöka och identifiera lämpliga processinställningar för 

en försöksplan vid asfalttillverkning samt utföra experiment 

utifrån identifierade processinställningar i syfte att optimera 

hålrumshalten 

Beskrivande 

Förklarande 

5. Ge rekommendationer för hur inställningarna under 

asfalttillverkning optimeras och genom detta minska 

kostnaderna samt öka produktiviteten för asfaltproduktionen 

Beskrivande 

Förklarande 

 

2.1.3 Nivå 3 – Undersökningsstrategi 

Valet av undersökningsstrategi bör enligt Saunders et al. (2012) baseras på den design som bäst 

kan hjälpa forskaren att nå studiens syfte. Då examensarbetet gjorts på uppdrag av Skanska 

valdes en fallstudie som undersökningsstrategi för att förstå omfattningen av problematiken på 

ett djupare plan och därmed besvara syftet. Fallstudien ansågs vara relevant eftersom inga 

hypoteser i förväg ansatts över vad som orsakade problematiken samtidigt som både 

organisationella och materiella förhållanden granskades. En fallstudie är enligt David och 

Sutton (2016) en djupgående studie av specifika enheter, där enheter kan vara individer, 

organisationer eller händelser. Yin (1994) menar dock att fallstudier lämpar sig mindre bra för 

att få vetenskapligt generaliserbara resultat. Med hjälp av vald strategi kunde delmålen besvaras 

genom att experimentellt söka förbättra hålrummen, vilket innebär att även experiment varit en 

viktig del av undersökningsstrategin. Som ett tillägg bör nämnas att eftersom studien hade ett 

specifikt syfte och därmed avgränsade problematiken till specifika parametrar och områden i 

företagets verksamhet. Därför var fallstudien inte komplett i dess natur. 

2.1.4 Nivå 4 – Tidshorisont 

En tidshorisont kan vara antingen tvärsnittlig eller longitudinell, där en tvärsnittsstudie ger en 

ögonblicksbeskrivning under en specifik tidpunkt och en longitudinell studie mäter under en 

längre tidsperiod och kan göra upprepade mätningar på samma studieobjekt (Saunders et al., 

2012).  Eftersom DMAIC är effektiv att använda vid granskning av kvalitets- och 

processoptimering, samtidigt som modellen bedrevs i projektform från att identifiera problem, 

analysera nuläge samt försöka förbättra (Montgomery, 2013b) skedde examensarbetet utifrån 

en blandning av en tvärsnittlig och longitudinell tidshorisont. Blandningen ansågs vara bäst 

lämpat eftersom processdata endast granskades för fyra år tillbaka i tiden samtidigt som 

processförbättringar endast skulle ge förbättringar utifrån en ögonblicksbild.  För att möjliggöra 

en djupare longitudinell studie, exempelvis för att undersöka hur asfalten beter sig över tid i 
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drift, skulle projektet behöva sträcka sig över flera år, vilket inte är möjligt inom ramen för 

examensarbetet. 

2.1.5 Nivå 5 – Datainsamling och dataanalys 

Datainsamlingen och dataanalysen baserades på data inhämtade från fallstudien med hjälp av 

DMAIC samt litterära och andra sekundära källor. Genom insamlingen av empiri och teori 

erhölls en djupgående förståelse för problemet och förbättringsförslag kunde redovisas. Enligt 

Sörqvist och Höglund (2017) representerar DMAIC:s faser Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control de fem viktigaste framgångsfaktorerna i ett förbättringsarbete. Hamza (2008) 

menar att modellens största nytta uppnås när modellen används för att identifiera, härleda, 

eliminera och förebygga det aktuella problemets rotorsaker.  På grund av 

hålrumsproblematikens natur, där inga tydliga rotorsaker var identifierade, ansågs DMAIC 

därför vara fördelaktig att använda tillsammans med experiment jämfört med att inte följa 

arbetsmodellen. Egna experiment i DMAIC-form, där statistisk processtyrning och 

försöksplanering användes, var viktiga att göra eftersom förhållandena skiljer sig mellan länder 

och företag samtidigt som antalet tidigare studier och sekundärdata var begränsat. 

2.1.5.1 Define 

Definefasen syftar till att definiera och avgränsa problemet som ska lösas, skapa en djupgående 

förståelse för det aktuella problemet, hur de externa och interna kunderna påverkas samt 

identifiera potentiell avkastning (Hahn et al., 2000). Genom att uppnå en bra förståelse för det 

problem som ska lösas och dess underliggande symptom blir problemlösning enklare samt når 

mer djupgående lösningar (Sörqvist & Höglund, 2017).  I Figur 2.2 redovisas de 

frågeställningar enligt Mishra och Shamara (2014) samt det delmål som besvarandes i fasen. 

 

 
Figur 2.2 Frågeställningar och delmål som avses besvaras i definefasen. 

 

För att besvara frågeställningarna och uppnå fasens delmål användes fyra verktyg: intervjuer, 

observationer, släktskapsdiagram och processkartläggningar.  

 

Intervjuer och observationer 

16 medarbetare på Skanska med varierande befattning intervjuades och besök gjordes till åtta 

arbetsplatser, varav fem asfaltverk, i syfte att få en direkt kontakt med de anställda, observera 

tillverkningsprocessen och verksamhetens arbetsmiljö. Gällande urval och urvalsstorlek 

gjordes ett selektivt urval baserat på de personer och miljöer som ansågs bäst lämpade inom 

valt undersökningsområde. Denscombe (2014) beskriver genomförd observationsmetod som 

en deltagande observation, i vilken en specifik kultur och process kan granskas mer i detalj 

genom att besöka granskningsområdet. Saunders et al. (2012) menar dessutom att rotorsaker 

• Vad är problemet?

• Existerar problemet på riktigt eller är det ett symptom?

• Vilken typ av defekter existerar?

DEFINE

• Delmål 1: Identifiera vilka faktorer som potentiellt påverkar uppkomsten av 
hålrumshalter utanför satta toleranskrav samt kartlägga 
tillverkningsprocessen

DELMÅL ATT BESVARA
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till problem lättare kan lösas eftersom outtalade problem och oidentifierade behov kan 

identifieras genom deltagande observationer.  

 

Intervjuerna var av en kvalitativ och semistrukturerad karaktär och skedde genom fysiska 

möten, skype eller telefon. Intervjustruktur syftar enligt David och Sutton (2016) på den grad 

frågans form och ordning är identiska från intervju till intervju. Valet att ha semistrukturerade 

intervjuer berodde på att samtliga respondenter hade specifik expertis och därigenom kunde 

föra en mer djupgående dialog utifrån sina expertisområden. Tanken var att detta kunde 

generera en bättre helhetsförståelse för examensarbetets problemområde. Respektive intervju 

baserades därefter på ostandardiserade frågor från ett förberett frågekompendium, i syfte att 

kunna föra en friare dialog och generera viktiga undersökningsparametrar till 

förbättringsarbetet. Grad av standardisering syftar till om frågorna genererar slutna eller öppna 

svar, där öppna svar ger ett större djup och personlig detaljrikedom (David & Sutton, 2016). 

 

Vidare användes flera frågetyper under intervjuerna. Demografiska frågor användes för att få 

en uppskattning om respondentens yrkesposition i Skanska, uppvärmningsfrågor rörande 

kvalitet på ett generellt plan användes för att skapa ett fokus för ämnet samt ge en relation 

mellan intervjuare och respondent och intervjuernas kärnfrågor berörde examensarbetets 

centrala teman och finns redovisade i Bilaga A. Dessutom användes följdfrågor samt 

klargörande frågor vid behov. Förutom att generera kunskap om verksamheten syftade frågorna 

till att kunna granska huruvida respondenterna arbetade på liknande sätt.  

 

Processkartläggning 

Processkartor hjälper enligt Curtis et al. (1992) till att visuellt skapa en förståelse för en process 

samt möjliggöra processförbättringar. Ett SIPOC-diagram över asfalttillverkningen och en 

övergripande processkarta gjordes därför under fasen. SIPOC-diagram är enligt Montgomery 

(2013b) ett bra verktyg att använda för att kartlägga en process, där SIPOC står för Suppliers, 

Input, Process, Output och Customers. SIPOC-diagram är också bra för att kartlägga hur 

inneboende enheter i en process agerar mellan varandra samt för att dela in och arbeta med ett 

problem i lämpliga segment (Marques & Requeijo, 2009; Mishra & Shamara, 2014). Den 

övergripande processkartläggningen genomfördes utifrån materialets flöde för att visuellt 

hjälpa läsaren att förstå arbetsgången vid framställning av asfaltbeläggning ur ett 

makroperspektiv. 

 

Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagram är ett verktyg för att strukturera ostrukturerad data från exempelvis 

intervjuer och observationer i grupper baserat på likheter mellan dem (Gitlow & Levine, 2005; 

Klefsjö et al., 1999) och användes för att precisera, förstå och förklara den information som 

inhämtats från definefasens intervjuer, observationer och processkartläggningar. Genom 

släktskapsdiagrammet kunde även problemområdet för examensarbetet definieras, preciseras 

och definefasens frågor från Figur 2.2 kunde besvaras. Eftersom informationen var känslig och 

respondenterna anonymiserade var släktskaps-diagrammet en efterkonstruktion och därmed 

rankades inte problemen.  

2.1.5.2 Measure 

Syftet med measurefasen är enligt Montgomery (2013b) att utvärdera och förstå 

nulägessituationen hos den process som ska förbättras och bestämmandet av de data som ska 

inhämtas är därför av betydande vikt. Ett förbättringsarbete bör alltid baseras på fakta för att 

vara framgångsrikt och effektivt (Sörqvist & Höglund, 2017).  Data och information samlas 

därmed in systematiskt om processen och problemet för att undvika att åtgärder baseras på 
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subjektiva uppfattningar och mätningar utförs därefter (Sörqvist & Höglund, 2017). Det är 

dessutom i measurefasen som utgångsnivåerna för andelen defekter i produktionen bestäms, 

viktiga mått för att lösa problemet identifieras och man har möjlighet att fastställa 

kravspecifikationer och processens duglighet (Hahn et al., 2000).  I Figur 2.3 redovisas de 

frågeställningar enligt Mishra och Shamara (2014) samt det av examensarbetets delmål som 

besvarandes i fasen. 

 

 
Figur 2.3. Frågeställningar och delmål som ska besvaras under measurefasen. 

 

För att besvara frågeställningarna och uppnå fasens delmål genomfördes intervjuer, granskning 

av historiska data och en duglighetsanalys. Vanligtvis görs även mätsystemsanalyser under 

measurefasen. Detta var dock inte möjligt eftersom sommarens produktion inte var igång och 

gjordes därför i analyzefasen istället. 

 

Intervjuer  

Sörqvist och Höglund (2017) uttrycker en risk för att mätningar görs på data som är för 

lättåtkomlig istället för att mäta rätt saker. För att undkomma den risken diskuterades tänkbara 

mått och mätetal inom problemområdet under intervjuerna för att verifiera att rätt mätningar 

och rätt data observerades. Measurefasens intervjuer var strukturerade och gjordes med 

respondenter som var direkt anknutna till frågeställningarna. Intervjuer baserades på 

standardiserade frågor för att kvantifiera hur omfattande de problem som identifierats under 

definefasen var. Se definefasen för information om vald metod.  

 

Historiska data 

För att bestämma informationsbehovet samt identifiera viktiga mått samlades historiska data in 

från Skanskas databas i syfte att få insikt i hur Skanska arbetar idag, hur Skanska genomfört 

asfaltstillverkningen tidigare samt samla in numeriska data att göra mätningar på. Eftersom 

många sorters data fanns att tillgå avgränsades insamlingen av historiska data till resultatliggare 

från asfaltverk med kalltillsatt återvinning, resultatliggare för stenmaterial från en intern och en 

extern leverantör, bokslut för asfaltklassificering för samtliga asfaltverk mellan åren 2013-2017 

samt provsvarsanalyser från laboratoriet för två av asfaltverken med kalltillsatt återvinning. 

Sörqvist och Höglund (2017) menar att problem kan ha varierande grad av svårigheter att 

överkomma och att det därför kan behövas mycket information och fakta för att lösa dem. 

Inhämtad data studerades och valideras därför innan mätning för att verifiera dess tillräcklighet 

och tillförlitlighet genom ytterligare intervjuer med experter från Skanska inom området.  

 

Duglighetsanalys 

En process förmåga att producera enheter inom satta toleransgränser kallas duglighet (Bergman 

& Klefsjö, 2012). I syfte att granska Skanskas förmåga att producera asfaltmassa av sorten 

• Hur mäts processen?

• Hur bra presterar processen?

MEASURE

• Delmål 2: Undersöka den systematiska produktionskontrollen under 
asfalttillverkning

DELMÅL ATT BESVARA 
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ABT11 utifrån Trafikverkets specifikationer gjordes duglighetsanalyser av hålrumshalterna 

mellan åren 2013-2017. Mer information om duglighetsanalyser återfinns i kapitel 3.2.   

2.1.5.3 Analyze 

Syftet med analyzefasen är enligt Montgomery (2013b) att använda inhämtad data från 

Measurefasen för att förstå processens orsak-verkan-relationer samt förstå olika 

variationskällor. Det är också viktigt att förbättra medarbetarnas förståelse för kvalitetsaspekter, 

variationer och cykeltid (Hamza, 2008) samt identifiera nyckelvariabler gällande vad som 

orsakar variationer i processen (Hahn et al., 2000). Utifrån orsakerna till variation kan sedan 

lämpliga lösningar undersökas utifrån både kvalitativa och kvantitativa metoder (Sörqvist & 

Höglund, 2017). I Figur 2.4 redovisas den frågeställning enligt Mishra och Shamara (2014) 

samt de delmål som besvarandes i fasen. 

 

 
Figur 2.4. Frågeställning och delmål att besvara under analyzefasen. 

 

För att besvara frågeställningen och uppnå fasens delmål gjordes ett orsak-verkan-diagram, 

screeningförsök enligt OFAT och en mätsystemsanalys.  

 

Orsak-verkan-diagram 

Diagrammet användes för att precisera de parametrar som var viktiga för hålrumshalten samt 

vilka effekter hålrumsvariationerna leder till. Bergman och Klefsjö (2012) förespråkar 

användandet av orsak-verkan-diagram för att beskriva vilka typer av orsaker som kan ge det 

observerade problemet genom att succesivt förfina underökningen från identifikation av 

huvudorsaker till dess rotorsaker. För att identifiera problemets rotorsaker användes 

frågetekniken ”fem varför”.  

 

Screeningförsök enligt OFAT inklusive mätsystemsanalys 

Ett screeningförsök genomfördes för att granska huruvida inneboende variationer i 

arbetsreceptet för ABT11 160/220 fanns, utvärdera mätsäkerheten och granska hur 

asfaltmassans egenskaper påverkades av respektive temperaturinställning. Information om 

OFAT och mätsystemsanalyser återfinns i kapitel 3.2.  

 

För att bestämma mätsäkerheten samt granska inneboende variationer i arbetsreceptet under 

normala förhållanden för ABT11 160/220 genomfördes screeningförsöket på två separat 

producerade asfaltmassor och granskades därefter i en mätsystemsanalys. Lineariteten mellan 

instampningstemperatur och hålrumshalt analyserades genom fyra regressionsanalyser; en 

enkel regressionsanalys ansattes samt polynomiska av grad två, tre och fyra. 

• Vad är den/de viktigaste orsaken/orsakerna till defekterna?

ANALYZE

• Delmål 3: Identifiera de parametrar som de facto är viktiga för variationerna i 
hålrumshalt 

• Delmål 4: Undersöka och identifiera lämpliga processinställningar för en 
försöksplan vid asfalttillverkning samt utföra experiment utifrån identifierade 
processinställningar i syfte att optimera hålrumshalten

DELMÅL ATT BESVARA
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2.1.5.4 Improve 

Syftet med improvefasen är att utifrån analysen och de orsaker till problematik som identifierats 

i analysefasen fastställa bra lösningar samt genomföra dessa (Sörqvist & Höglund, 2017). 

Statistiska verktyg ska användas för att validera förbättringsinsatsen, så som att granska 

intjänade besparingar (Hamza, 2008). I Figur 2.5 redovisas den frågeställning enligt Mishra och 

Shamara (2014) samt de delmål som besvarandes i fasen. 
 

 
Figur 2.5. Frågeställning och delmål att besvara under improvefasen. 

 

För att besvara frågeställningen och uppnå fasens delmål genomfördes ett experiment enligt 

Splitplot, färdig asfaltmassas temperaturförändring analyserades med hjälp av statistisk 

processtyrning och en optimeringsanalys utifrån resultaten i Splitplotexperimentet 

genomfördes slutligen. Information om försöksplanering och statistisk processtyrning återfinns 

i kapitel 3.2.  

2.1.5.5 Control 

Efter att ett problem lösts är det viktigt att säkerställa att uppnådda resultat blivit bestående, 

vilket är syftet med controlfasen (Sörqvist & Höglund, 2017). Det är viktigt att allt kvarvarande 

arbete samt procedurer från projektet blir kartlagda för att säkerställa att projektets vinster 

identifieras (Montgomery, 2013b). Montgomery menar även att det är bra att sammanfatta en 

lista över möjligheter till förbättring som inte genomförts under projektet. I Figur 2.6  redovisas 

den frågeställning som besvarades i fasen. 

 

 
Figur 2.6. Frågeställning att besvara under controlfasen.  

 

För att besvara fasens frågeställning granskades huruvida Skanska kan göra förändringar av 

processbeskrivningar, rutiner, inställningar, rapportering av mätningar, uppföljningar och 

utbildningar för att bibehålla och sprida förbättringarna. Slutligen beräknas en uppskattad 

ekonomisk besparing av det förbättringsarbete som genomförts. 

2.1.5.6 Litterära och andra sekundära källor 

Den teoretiska referensramen skrevs i två delar: vedertagna branschfakta och litteraturstudie. 

Saunders et al. (2012) menar på att det finns tre kategorier av litteraturkällor att tillgå baserat 

på hur långt från originalkällan informationen inhämtades: primära, sekundära och tertiära, där 

David och Sutton (2016) menar på att en litteraturstudie är en kombination av en 

litteraturundersökning och analys av litteraturens innehåll. Både branschfakta och 

• Hur kan orsakerna till defekterna elimineras?

IMPROVE

• Delmål 5: Ge rekommendationer för hur inställningarna under 
asfalttillverkning optimeras och genom detta minska kostnaderna 
samt öka produktiviteten för asfaltproduktionen

DELMÅL ATT BESVARA

• Hur kan de förbättringar som gjorts bibehållas?

CONTROL
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litteraturstudien skrevs löpande under examensarbetet. Litteraturstudien gjordes för att få 

information om state-of-the-art-forskning inom asfalt med fokus på asfaltåtervinning, hålrum 

och tillverkningstemperaturer. Övriga delar i referensramen utgjordes av information om de 

statistiska metoder och faktorer från asfalttillverkningen som använts under examensarbetet. 

De primära källor som användes under litteraturstudien var rapporter, korrespondens med 

personal på Skanska samt statliga dokument. Skanska tillhandahöll även branschspecifik 

litteratur om asfalt, dokument över krav och riktlinjer måste följas vid utläggning och 

tillverkning av asfalt samt intern information från tidigare förbättringsarbeten rörande deras 

asfaltskvalitet. De sekundära källor som användes var vetenskapliga tidsskriftjournaler och 

böcker, där de vetenskapliga tidsskriftjournalerna inhämtades från databaserna Google Scholar, 

Scopus och Emerald Insights med sökorden: dense-graded asphaltic concrete, void volume, 

pavement + void volume + state-of-the-art, asphalt concrete, six sigma, quality, optimizing, 

design of experiments, dmaic. 

2.2 RELIABILITET 

Reliabilitet är definierat som möjligheten att uppnå samma resultat om arbetet upprepas vid ett 

annat tillfälle, med samma metoder men iakttas av andra observatörer (Guthrie, 2010; Saunders 

et al., 2012). Eftersom examensarbetet inkluderade både kvalitativa och kvantitativa metoder 

användes en strukturerad arbetsmetodik (DMAIC) för att stärka arbetets reliabilitet, vilket 

bidrog till att tillvägagångssätt planerades och diskuterades innan tillämpning samt 

dokumenterades löpande för att undvika en negativ påverkan på reliabiliteten. Även 

experimenten planerades noggrant, där kontrollerbara, konstanta och störande faktorer 

identifierades i samråd med representanter på Skanska. Faktorernas önskvärda nivå, tillåtna 

spridning och strategier för att hantera dem dokumenterades för att underlätta genomförandet.  

 

Experimentella studier har enligt Roe och Just (2009) en hög replikerbarhet, vilket indikerar att 

examensarbetets experimentella försök har en hög reliabilitet. Saunders et al. (2012) menar att 

försiktighetsåtgärder bör vidtas vid datainsamling, där Bryman och Bell (2007) tillägger att det 

vid kvantitativ forskning är extra viktigt att säkerställa att mätningar är stabila och inte förändras 

över tid. Eftersom asfalt är ett inhomogent material samtidigt som variationer förekom i 

maskiner och väderförhållanden medförde det en lägre reliabilitet för experimenten, vilket 

medför en risk att samma resultat inte uppnås vid ett senare tillfälle. För att stärka reliabiliteten 

dokumenterades väderförhållandena, platsen för genomförandet och experimentets påverkande 

faktorer. Vid experimentet replikerades mätpunkterna och temperaturförhållanden analyserades 

för att kunna skatta variationer i tillverkningsprocessen. 

 

Gällande studiens kvalitativa moment menar Roe och Just (2009) att intervjuer som gjorts med 

anonyma parter och i en bransch med mycket företagshemligheter har en betydligt lägre 

reliabilitet än experimentella studier. Studiens reliabilitet påverkades därmed av deltagande 

respondenters åsikter och erfarenheter även om examensarbetets huvudfokus var att uppnå 

experimentella lösningar.  För att stärka reliabiliteten i arbetets kvalitativa moment intervjuades 

enbart personer som var direkt involverade i de områden som studerades och respondenterna 

följde samma frågebank. Saunders et al. (2012) menar att ostrukturerade intervjuer kan påverka 

reliabiliteten på grund av en bristande struktur. För att stärka reliabiliteten användes 

triangulering, i form av exempelvis intervjuer i flera skeden, granskning av kvantitativa data 

samt experiment.  Dessutom hölls en kontinuerlig dialog med referenspersoner i planeringen 

av experiment, analyser och lösningar för att säkerställa att beslutade metodval följdes. 
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2.3 VALIDITET 

Validitet beskrivs av Guthrie (2010) som korrektheten i insamlad data beroende på vad som 

avsetts att mäta och uttrycks enligt Roe och Just (2009) i extern och intern validitet. Intern 

validitet står för författarens förmåga att fastställa orsakssamband (Roe & Just, 2009) och kan 

stärkas genom triangulering, där datakällor och metodtyper är de trianguleringstyper som har 

störst sannolikhet att stärka den interna validiteten (Yin, 2013). Under arbetet inhämtades 

historiska data från flera källor inom Skanska och litterära källor styrktes i möjligaste mån med 

flera undersökningar inom samma ämne. Gällande metodtyp menar Yin (2013) att en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, där inhämtning av data överlappas av 

metoderna, ger en ökad validitet. Detta applicerades i hög utsträckning under arbetet, där 

exempelvis information från intervjuer verifierades/förkastades genom kvantitativ 

databearbetning samtidigt som historiska data, analysmetoder och –svar diskuterades med 

representanter från Skanska för att styrka att rätt data insamlades och bearbetades.  

 

Beroende på hur och när data samlats in kan enligt Saunders et al. (2012) relevansen för 

insamlad information öka eller minska. För att minimera hot mot arbetets validitet 

kontrollerades att mätningar och analyser som gjorts i möjligaste mån gjorts med samma 

mätinstrument och samma mätmetod på samma sorts asfaltmassa. Kontrollen gjordes vid både 

inhämtning av historiska data och data från experimentella försök, och asfaltmassor som 

kasserats av olika anledningar exkluderades vid granskning. För att kontrollera historiska data 

inhämtades data från samma asfaltverk under samtliga år, där asfaltverken använde sig av 

samma metod för återvinningstillsättning. Vid de experimentella försöken gjordes samtliga 

försök och analyser på ett ställe, av samma personer och med samma utrustning. Vidare menar 

Guthrie (2010) att validitet  kan hotas om respondenternas objektivitet kan ifrågasättas. Detta 

om de exempelvis tror att deras uttalanden kan få konsekvenser. Därför genomfördes kontroller 

av inhämtad information minst två gånger genom ytterligare intervjuer eller observationer av 

data samtidigt som samtliga respondenter erbjöds anonymitet. Exempelvis användes samma 

frågebank vid samtliga intervjutillfällen under definefasen, vilket möjliggjorde att variationer i 

respondenternas svar kunde granskas och följdfrågor ställas baserat på mottaget svar.  

 

Extern validitet definieras som förmågan att generalisera studiens resultat så att det kan 

appliceras av andra personer och organisationer vid andra förhållanden (Denscombe, 2014; 

Saunders et al., 2012). Då examensarbetets arbetsmetod bestod av en fallstudie samtidigt som 

maskiner och material är unika för varje asfaltverk blev den externa validiteten till viss del 

limiterad. Arbetsmetoden tillsammans med använda verktyg kan dock användas av liknande 

organisationer för att granska sina inneboende problemområden, vilket ökar den externa 

validiteten. Den externa validiteten ökar även av att Skanska arbetar på likartade sätt som andra 

asfalttillverkare i Sverige, vilket betyder att resultaten kan appliceras av andra.  

 

Ett besläktat koncept till extern validitet är enligt Roe och Just (2009) ekologisk validitet, vilket 

innefattar studerad kontexts betydelse för andra kontexter. Den ekologiska validiteten för 

examenarbetet var relativt låg baserat på stenmaterialets var beroende unikt för skandinaviska 

länder samtidigt som recept för ABT-massa endast används i Sverige. Dessutom används 

kalltillsatt återvinning och satsblandarverk i begränsad skala utanför Skandinavien. För 

Svenska bygg- och anläggningsföretag är den ekologiska validiteten hög.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitlet bearbetas de teoretiska delar examensarbetet bygger på och är indelat i tre 

underliggande kapitel baserat på områdena Sex Sigma och DMAIC, kvalitetsbegrepp och –

verktyg samt asfaltbegrepp och analysmetoder. 

3.1 SEX SIGMA OCH DMAIC 

Problemlösningsmetoden DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve och Control) används 

ofta inom Sex Sigma för att minska variationer, förändra och designa nya rutiner inom en 

organisation samt öka kvalitet (Schroeder et al., 2008; Tchidi et al., 2012). Tchidi et al (2012) 

menar att DMAIC lämpar sig mycket bra för företag inom bygg- och anläggningsbranschen, 

eftersom det skapar en större trygghet och validitet i att uppnå bra resultat i varje projekt.   

 

Två metoder för att förbättra och optimera processer är statistisk processtyrning (hädanefter 

kallat SPS) och försöksplanering. SPS är en passiv statistisk metod som kan användas i samtliga 

faser i DMAIC och grundar sig i att processer mäts och övervakas för att få information om 

förbättringsåtgärder för att minska variationer, skapa stabilitet och duglighet i processer 

(Montgomery, 2013b). Nassar et al. (2005) menar på att SPS är ett bra hjälpmedel för att 

förbättra och utvärdera kvalitetsaspekter inom bygg- och anläggningsbranschen eftersom 

kostnadsöverskridning, på grund av bland annat dålig projektplanering, schemaläggning, 

produktivitet och kvalitet, är ett vanligt problem.  Försöksplanering är en aktiv statistisk metod, 

i vilken information om förbättringsåtgärder fås från att aktivt testa parametrar med varierande 

inställningar och granska uppnådda resultat (Montgomery, 2013b). Montgomery (2013b) 

menar att försöksplanering är ett viktigt verktyg i problemlösningsmetodens två sista faser för 

att identifiera signifikanta processvariabler och är bra i förbättringsarbeten där 

processvariationer och –duglighet inte kunnat förbättras genom SPS. Signifikans inom 

statistiken anger ett mått på hur sannolikt det är att en skillnad uppstår enbart på grund av 

slumpen och vanligtvis anses p-värden under 0,05 vara signifikanta. 

3.2 KVALITETSBEGREPP OCH –VERKTYG 

3.2.1 Faktorförsök 

Faktorförsök är ett samlingsnamn på olika typer av designer som används i experimentella 

studier och syftar enligt Montgomery (2013a) till att i varje försök undersöka och variera ett 

flertal faktorkombinationer utifrån bestämda nivåer och mäta systemets korresponderande 

responsvariabel. Czitrom (1999) menar att flerfaktorförsök är en bra metod för att ta reda på 

mycket information med få medel och eftersom experiment ofta är dyra och tidsödande är detta 

ofta av stor vikt för företag. Vidare menar Czitrom (1999) att analyserande av flera faktorer 

samtidigt möjliggör effektskattning med hög precision samtidigt som samspel mellan faktorer 

kan estimeras och processinformation samt -optimering kan nås från ett större område.  

 

En av de vanligaste faktordesignerna sker genom 2k delförsök (k>1), vilket betyder att k 

faktorer studeras i två nivåinställningar vardera (Franchini et al., 2000). För att spara resurser 

används vanligtvis reducerade försöksdesigner, 2k-p  där k>1 och k>p. Att reducera 

experimentella designer medför dock att signifikanta faktorer och samspel mellan faktorer inte 

alltid kan identifieras på grund av överlagring (Collins et al., 2009). Överlagring betyder att 

faktorer och faktorsamspel har samma teckenföljd, vilket kan göra det svårt att avgöra 

signifikanta faktorer (Montgomery, 2013a). Beroende på antal försök som kan göras och  
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misstänka samspel som behöver identifieras bestäms reducerad 

försöksdesign utifrån upplösning, där upplösning tre, fyra och 

fem är vanligast (Montgomery, 2013a). Vid upplösning tre 

överlagras huvudfaktorer med tvåfaktorsamspel samtidigt som 

tvåfaktorsamspel överlagras med varandra; vid upplösning fyra 

förekommer överlagring mellan tvåfaktorsamspel och vid 

upplösning fem överlagras tvåfaktorsamspel med 

trefaktorsamspel (Montgomery, 2013a). För en 24-1-design, som 

tillämpats i examensarbetets improvefas, innebär ovanstående att 

en upplösning fyra använts med överlagringsmönster i enlighet 

med Figur 3.1. 

3.2.2 Screeningförsök – OFAT 

Screeningförsök är initiala experiment som används för att ge en uppfattning om faktorer som 

kan påverka responsvariabeln (Montgomery, 2013a). I försöket kan stora datamängder och/eller 

faktorer där mer krävande kvantitativa modeller är för dyra att genomföra undersökas 

(Campolongo et al., 2011).  

 

One-factor-at-a-time-experiment (OFAT) är en teknik som kan användas vid screeningförsök 

och baseras på att en faktor åt gången succesivt varieras inom ett intervall medan resterande 

faktorer hålls konstanta (Montgomery, 2013a; Campolongo et al., 2007). En av anledningarna 

till att OFAT oftast inte rekommenderas är att tekniken inte upptäcker samband mellan faktorer, 

vilket medför att modellen är mindre effektiv och mycket dyrare än faktorförsök där flera 

faktorer varieras samtidigt (Montgomery, 2013a; Czitrom, 1999; Campolongo et al., 2011). 

Eftersom OFAT inte kräver ett samspelsantagande menar dock Cotter (1979) att det är en bra 

teknik när mindre tvetydigheter vid tolkning av resultat krävs. 

3.2.3 Grundläggande principer vid faktorförsök 

Enligt Montgomery (2013a) finns tre grundläggande principer i försöksplanering: 

randomisering, replikering och blockning. Randomisering är hörnstenen i försöksplanering, 

tillämpas genom att både materialinställningar och körordning för respektive individuellt prov 

bestäms slumpmässigt (Montgomery, 2013a), vilket förebygger oavsiktlig partiskhet (Suresh, 

2011) från exempelvis mänsklig påverkan och väderförhållanden. Replikering innebär en 

oberoende upprepning av varje faktorkombination som möjliggör att experimentets osäkerhet 

kan skattas samtidigt som responsvariabels sanna medelvärde vid varje inställning kan skattas 

(Montgomery, 2013a; Cotter, 1979). Experimentell osäkerhet uppstår så fort ett experiment 

replikeras (Kowalski & Potcner, 2003), finns inbyggt i all data och står för skillnaden mellan 

estimerat och uppmätt värde. Slutligen används blockning när alla försök inte kan genomföras 

under homogena förhållanden (Goos, 2005) för att minska påverkan av variationer som 

uppkommit från störfaktorer (Montgomery, 2013a) så som material- och personalbyten. 

3.2.4 Splitplot 

Splitplotexperiment används när någon av experimentets faktorer inte kan varieras oberoende 

vid varje försöksomgång på grund av logistiska, kostliga eller tidsbaserade anledningar (Goos, 

2005). Vid dessa experiment grupperas försöksplanen där svårvarierade faktorer (s. k. 

wholeplot) hålls konstanta och lättvarierade faktorer (s.k. subplot) varieras randomiserat inom 

gruppen (Montgomery, 2013a). Wholeplottens inställningar varierar mellan grupperna, vilket 

innebär att faktorn behöver replikeras för att wholeploteffekten ska kunna mätas (Kowalski & 

Potcner, 2003). Används inte splitplotdesigner vid analyser där svårvarierade faktorer återfinns 

ÖVERLAGRINGSMÖNSTER 
[A] → A+BCD 

[B] → B+ACD 

[C] → C+ABD 

[D] → D+ABC 

[AB] → AB+CD 

[AC] → AC+BD 

[AD] → AD+BC 

Figur 3.1. Överlagringsmönstret för 

examensarbetets valda design. 
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fler ”falska” wholeploteffekter (Typ 1-fel) och flera signifikanta subploteffekter missas (Typ 2-

fel) (Montgomery, 2013a). 

 

I fullständigt randomiserade försöksplaner skattas medelkvadratavvikelsen för experimentets 

fel från alla faktoreffekter, vilket inte är möjligt i splitplotexperiment eftersom randomisering 

sker på olika sätt inom och utom wholeplottens gruppering (Kowalski & Potcner, 2003).  Detta 

medför att wholeploteffekter påverkas av både whole- och subplotosäkerhet medan 

subploteffekter endast påverkas av subplotosäkerheten, vilket förorsakar en högre 

uppskattningsprecision för subplotfaktorer (Montgomery, 2013a). Randomisering är dock 

föredraget när möjlighet finns då en fullständig randomisering skyddar designen från icke-

identifierade störfaktorer (Montgomery, 2013a). 

3.2.5 Variansanalys (ANOVA/REML) 

REML (REstricted Maximum Likelihood) rekommenderas över ANOVA för att analysera 

variationer i splitplotdesigner eftersom metoden kan skatta wholeplot- och subplotvariationer 

samtidigt (Goos, 2005). Variansanalys är ett statistiskt verktyg som används för att skatta 

variansparametrar i en modell (Montgomery, 2013a; Wulff, 2008). I analysen granskas 

variationer inom och mellan grupper baserat på f-statistik (Anderson, 2001). Ju större f-värde i 

relation till p-värdet desto större sannolikhet finns att nollhypotesen om faktorns signifikans 

förkastas (Anderson, 2001). I hypotestester används p-värdet främst för att fastställa  om ställda 

hypoteser accepteras eller förkastas. En fördel med en REML-baserad ANOVA är en 

automatiskt producerad uppskattning av standardfel och ett 95-procentigt konfidensintervall 

(Montgomery, 2013a).   

 

Vidare mäter förklaringsgraden (R2) proportionerna av den totala variationen som kan förklaras 

av modellen (Montgomery, 2013a). Problemet med denna statistik är dock att den alltid ökar 

när fler faktorer läggs till modellen oberoende av faktorernas signifikans. Den justerade 

förklaringsgraden (R2
adj) anpassas däremot till antalet faktorer och kan sjunka om icke-

signifikanta faktorer läggs till. En förklaringsgrad på exempelvis 0,86 betyder att modellen kan 

förklara 86 procent av datas variation. Därför är en förklaringsgrad så nära 1,0 önskvärt.  För 

mer information om variansanalyser rekommenderas Montgomerys bok Design and Analysis 

of Experiments. 

3.2.6 Regressionsanalys 

Regressionsanalyser är användbara för att beskriva och bestämma samband och variationer 

mellan två eller fler variabler (Vännman, 2009). För att få en så bra anpassad modell som 

möjligt ska p-värdet vara under 0,05, R2 och R2
adj så nära 100 som möjligt och p-värdet i lack-

of-fit över 0,05. 

3.2.7 Processtyrning 

En stabil process utan stora variationer i produktionen är eftersträvansvärt för att hålla en god 

kvalitet och möta kundens förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Slumpmässiga 

variationer förekommer dock i alla processer och står för summan av alla små och oundvikliga 

problem som inträffar i en produktion (Montgomery, 2013b). En betydligt större källa till 

variation, som även leder till att processen inte är i statistisk jämvikt, är systematisk variation, 

vilket vanligtvis är resultatet från felaktigt inställda maskiner, operatörsfel eller dåligt 

råmaterial. Vid processtyrning är den huvudsakliga målsättningen att identifiera, minska samt 

eliminera systematiska orsaker till  variation för att få en stabil och duglig process att optimera 

(Montgomery, 2013b). 
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Baserat på de data som samlats in görs så kallade styrdiagram, vilka fungerar som en visuell 

bild av hur processen fungerar utifrån gränser satta av företaget (Montgomery, 2013b). I 

diagrammet används tre linjer, centrumlinjen samt en övre och undre kontrollinje. 

Centrumlinjen står för medelvärdet av data under statistisk jämvikt och ses som processens 

målvärde. Den övre och undre kontrollinjen, även kallat styrgränser, baseras på ±3σ från 

centrumlinjen. Beroende på hur datavärdena fördelas i diagrammet kan avläsas om några 

mönster och trender förekommer, och förändringar i produktionen kan därmed lättare 

upptäckas. Det viktigaste syftet i förbättringsarbeten är dock att styrdiagram ger ett kvitto på 

huruvida en ändring verkligen åstadkommit en förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.2.7.1 Duglighetsantagande 

Att producera enheter inom kundens specifikationer, deras toleransgränser, kallas duglighet 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Duglighetsanalyser är ett effektivt verktyg att använda inom 

tillverkningsindustrin för att skapa förståelse för produktionens kvalitet och förmåga att 

producera produkter som möter specifikationskrav (Chen et al., 2008; Balamurali & Usha, 

2014). Genom analysen kan relationen mellan verkligt processutfall och uppsatta 

specifikationer identifieras (Pearn et al., 1998). För att mäta magnituden av processens variation 

utifrån satta toleransgränser används indexet Cp enligt Ekvation 3.1 och indexet Cpk mäter 

processvariationen utifrån dess avstånd från väntevärdet enligt Ekvation 3.2 (Pearn et al., 1998).  

 

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
                  (3.1) 

 

𝐶𝑝𝑘 = min(
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜎
,
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
)                 (3.2) 

 

Generellt innebär likhet mellan Cp och Cpk att processen är mittcentrerad relativt dess 

toleransgränser, medan Cpk < Cp innebär en felcentrering (Montgomery, 2013b). Sett till Sex 

Sigma bör indexvärdena överstiga 1,33 för att vara duglig, vilket innebär att sannolikheten för 

produkter utanför toleransgränserna understiger 66 ppm (Balamurali & Usha, 2014). Är Cp < 

1 anses processen inte vara i statistisk jämvikt.  För att säkra en duglighetsanalys reliabilitet och 

validitet bör enligt Montgomery (2013b) tre antaganden göras:  

1. Normaldistribuerade mätvärden 

2. Statistisk jämvikt i processen 

3. Om processens specifikationer har både övre och undre gränser är dess väntevärde 

centrerat mellan gränserna 

3.2.8 Mätsystemsanalys – Gage R&R 

Mätfel uppkommer generellt sett från antingen systematiska eller slumpmässiga fel (Kazerouni, 

2009), där systematiska mätfel i sin tur är kroniska fel som kan komma från exempelvis defekt 

material, operatörsmisstag eller kalibreringsfel (Montgomery, 2013b). Lider en process av 

systematiska mätfel anses processen ej vara i jämvikt. Slumpmässiga fel kommer å andra sidan 

från ögonblickliga variationer i processens och operatörens arbete och påverkar därmed inte 
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processens jämvikt (Montgomery, 

2013b). Kapaciteten för en process 

behöver därför mätas enligt både 

noggrannhet och precision, se Figur 

3.2, där noggrannhet står för 

skillnaden mellan produktens 

medelvärde och respektive mätning 

utifrån stabilitet gentemot toleranser 

och linearitet (Kazerouni, 2009) i 

enlighet med exempelvis 

duglighetsstudier och precision 

bestäms utifrån repeterbarhet och 

reproducerbarhet (Kazerouni, 2009) 

utifrån exempelvis Gage R&R. 

Variation bestäms enligt Montgomery 

(2005) utifrån Ekvation 3.3. 

 

 

 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡

2 + 𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒
2                  (3.3) 

 

 

Mätsystemsanalyser enligt Gage R&R är inte beroende av toleransgränser, så som 

duglighetsstudier är (Montgomery, 2005). Repeterbarhet definieras variationer i repeterade 

mätningar där identisk utrustning under identiska förhållanden och reproducerbarheten visar på 

variationer på grund av den mänskliga faktorn när olika operatörer mätt samma produkt med 

samma utrustning (Kazerouni, 2009). Montgomery (2005) definierar mätfelsvariationer enligt 

Ekvationerna 3.4-3.8. 

 

𝜎𝑚ä𝑡𝑓𝑒𝑙
2 = 𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒

2 = 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
2 + 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡

2    (3.4) 

 

�̂�𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 =
�̿�

𝑑2
     (3.5) 

 

�̂�𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 =
𝑅�̿�

𝑑2
      (3.6) 

 

�̿� =
�̅�1+�̅�2+⋯+�̅�𝑛

𝑛
     (3.7) 

 

𝑅�̿� = �̅�𝑚𝑎𝑥 − �̅�𝑚𝑖𝑛     (3.8) 

 

 

där d2 repeterbarhet tas från antal upprepningar vid varje temperatur av varje massa och  

d2 reproducerbarhet tas från antal gjorda tester. 

  

Figur 3.2. Kapacitetskonceptet för processens noggrannhet och 

precision. I bild (a) är processen både noggrann och precis, (b) noggrann 

men inte precis, (c) ej noggrann  men precis och (d) varken noggrann 

eller precis. Bearbetning från Montgomery (2005). 
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3.3 ASFALTBEGREPP OCH ANALYSMETODER 

3.3.1 Definition 

En vägkonstruktion består av flera väglager 

där respektive lager har specifika 

funktioner. Överbyggnaden är den översta 

av vägkonstruktionens lager, i vilken i sin 

tur dess tre översta lager (slit, bind- och 

bundet bärlager) tillsammans kallas för 

asfalt, se Figur 3.3, och produceras vid 

asfaltverk. I Sverige består asfaltmassa till 

cirka 94 viktprocent av stenmaterial i 

varierande storlek och cirka 6 viktprocent 

bindemedel (Bergstedt & Linder, 1999). 

Med hjälp av bindemedlets 

sammanbindande förmåga samt den 

självhäftande förmågan mellan bindemedlet och stenmaterialet binds asfalten ihop i en 

asfaltmassa (Arambula et al., 2007). En liten mängd tillsatsmedel kan blandas i asfaltmassan 

för att förbättra egenskaperna och prestandan av slutlig asfaltbeläggning (Al-Abdul-Wahhab & 

Al-Amri, 1991), där benämningen asfaltmassa står för färdigblandad mix av ingredienser innan 

utläggning och asfaltbeläggning är den färdigt utlagda asfaltmassan på vägbana. Asfaltens 

kvalitet bestäms till stor del vid utläggning (H. Johansson, personlig kommunikation, 5 februari 

2018). Generellt sett behöver en större landsväg under svenska förhållanden ett nytt slitlager 

ungefär vart sjätte till vart tionde år beroende på trafikmängd (Asfaltskolan, 2018). Avgörande 

för asfaltmassans slutkvalitet är de ingående komponenternas kvalitet (Andersson & 

Danielsson, 1995).  

3.3.2 Svenska asfaltmassasorter 

Asfaltmassor ser olika ut beroende på vilka förutsättningar som finns i respektive geografiska 

region beträffande allt från klimat till ingående stensorter (T. Edeskär, personlig 

kommunikation, 7 mars 2018).  De två vanligaste massasorterna som används till slitlager i 

Sverige är tät asfaltbetong med kontinuerlig gradering (ABT) och asfaltbetong med hög andel 

grovt stenmaterial (ABS). 

 

ABT kan användas som justerings-, bind- bär- och slitlager på alla typer av vägar och i alla 

klimattyper (Agardh & Parhamifar, 2014).Vanligtvis används ABT som slitlager och är en av 

de vanligaste slitlager- och allroundbeläggningarna i Sverige (Wågberg, 2013). Jämförs 

proportionerna av de ingående komponenterna i ABT med dem i ABS, Se Figur 3.4, kan ses att 

ABT innehåller mindre grov och mer finkornig sten än ABS-massor. Dock är bitumenhalten 

något större i ABS-massor. ABT-massa bör ha en bitumenhalt mellan 6,0-6,6 viktprocent och 

ABS 6,0-7,0 viktprocent (Jönsson et al., 1995). Hålrumshalten för färdig ABT-beläggning bör 

ligga mellan 3-5 volymprocent (Jönsson et al., 1995), vilket innebär att intervallet under 

asfaltstillverkningen bör ligga mellan 1,5-3,5 volymprocent för slitlager (Lind, 2017).  

Figur 3.3. Visualisering av vägkonstruktionens översta lager, 

överbyggnadens, samtliga lager. Överbyggnadens tre översta 

lagerna benämns asfalt.  
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Figur 3.4. En jämförelse av ingående komponenters proportioner i ABT och ABS. En bearbetning från Jönsson et al. (1995). 

3.3.3 Asfaltåtervinning 

Asfaltbeläggningar kan ses som 100% återvinningsbara i de fall den inte kontamineras (J. 

Larsson, personlig kommunikation 2018-03-27). Eftersom asfalt från en mängd beläggningar 

återvinns tillsammans finns en naturlig variation i materialet som är viktig att minimera för att 

nå högre produktivitet samt få en så kostnadseffektiv och homogen produkt som möjligt 

(Copeland, 2011). Den återvunna asfalten genereras från antingen fräsning eller uppgrävning 

och krossning (Karlsson & Isacsson, 2006; Copeland, 2011), där borttagen asfaltbeläggning 

benämns asfaltgranulat eller returasfalt och består i huvudsak av bituminöst bindemedel och 

stenmaterial (Jacobsson, 2004). Uppgrävda, rivna eller frästa asfaltmassor som är fördelade i 

asfaltkakor kallas för returasfalt och måste oftast krossas och sorteras baserat på kvalitet innan 

användning (Jacobsson, 2004). Asfaltgranulat är benämningen på krossad eller fräst 

asfaltbeläggning som är färdig att användas som ingångsmaterial i asfaltmassor eller vid 

obundna lager i vägkonstruktionen (Jacobsson, 2004). Vid varje krosskampanj tas analyser på 

materialets egenskaper för att underlätta vid proportionering och en ständig blandning av 

materialet inom varje kampanj görs för att förbättra granulatets homogenitet. 

 

Provtagningar har visat att bindemedelshalt och kornstorleksfördelning varierar i 

granulatupplagen efter krossning och sortering (Jacobsson, 2004). Asfaltgranulatets alla 

stenfraktioner har en roll att fylla; grövre fraktioner används för att reducera överflödigt filler 

som finns kvar i granulatet (West et al., 2013) medan ökad mängd fina fraktioner ger mer 

bindemedel till asfaltmassan (Brock & Richmonds, 2007). För att möjliggöra för optimal 

återvinning är det nödvändigt att ha ett mellanlager vid asfaltverket i avvaktan på lämpliga 

objekt med passande kvalitetskrav.   

 

På satsblandarverk som används i Sverige, där uppvägda satser à 1000-5000 kg tillverkas, 

uppnås oftast upp till 40% återvinningsgrad vid varmtillsättning och 10-20% vid kalltillsättning 

(Zaumanis & Mallick, 2015).  

3.3.3.1 Ekonomiska vinster med asfaltåtervinning 

Det finns fyra huvudsakliga kostnadskategorier vid asfaltproduktion: (1) material, (2) 

produktionskostnader, (3) transportering samt (4) utläggning (Copeland, 2011). 

Materialkostnaden står för cirka 70% av kostnaden, varav det bituminösa bindemedlet är 
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absolut dyrast (Copeland, 2011). Eftersom returasfalt fortfarande innehåller en viss mängd 

bitumen menar Zaumanis och Mallick (2015) och Copeland (2011) att den största ekonomiska 

fördelen med en ökad återvinningsgrad kommer från att byta ut delar av den jungfruliga 

bitumenhalten med bitumen från granulat samt att störst vinning uppnås i asfaltens övre lager. 

3.3.3.2 Miljömässiga vinster med asfaltåtervinning 

Utifrån en rapport från Naturvårdsverket (2015) läggs cirka 8-9 miljoner ton asfalt årligen och 

cirka 1-1,5 miljoner ton asfalt återvinns, där  66% av den återvunna asfalten används vid 

varmtillverkning av ny asfaltmassa och resterande till andra ändamål. En undersökning gjord 

av Statens Geotekniska Institut (2013) visar på att det finns stora miljömässiga vinster med 

återvinning, där till och med en låg återvinningsgrad är mer miljövänlig än en jungfrulig massa 

av lågtempererad varmasfalt. Enligt Trafikverket (Lind, 2017) ska returasfalt hålla samma 

kvalitet som nyproducerad asfalt, vilket medför att återvinningsprocessen på asfaltverk måste 

kontrolleras noggrant och avvikelser utöver det normala bedöms enligt M. Ljungström 

(personlig kommunikation, 2018-02-21) tillsammans med hålrumshalt i borrprov.  Forskning 

har dock visat att kvalitetskraven på återvunnet material inte behöver vara ett hinder. 

Exempelvis menar Brock och Richmonds (2007) att upp till 50% asfaltgranulat kan tillsättas i 

en asfaltmassa och ändå få en likvärdig eller bättre asfaltkvalitet än en heljungfrulig massa. 

Detta så länge granulatet processas på samma sätt som jungfruligt material. Återvinningshalten 

kan enligt Zaumanis och Mallick (2015) även ökas signifikant med en bra processtyrning, 

modern teknologi och ökad kunskap om arbetsrecept innehållandes asfaltgranulat.  

 

Gällande arbetsrecept har McDaniel och Andersson (2001) funnit att den jungfruliga 

bindemedelshalten och -kvaliten inte behöver ändras vid användning av upp till 15% 

asfaltgranulat. Vid 15-25% återvinning anser dock McDaniel och Andersson (2001) att ett 

mjukare bitumen bör användas för att motverka effekten av det styvnande gamla bindemedlet 

samt att halter över 25% bör stödjas av blandningsdiagram baserat på ingående material.  

Copeland (2011) styrker McDaniel och Anderssons rekommendation och indikerar att 

entreprenörer kan behöva producera asfaltmassa innehållande granulat vid något högre 

temperaturer för att underlätta blandningen av asfaltgranulat med jungfruligt stenmaterial.  

 

Fukthalter är dock ett problem vid återvinningsanvändning eftersom det påverkar 

uppvärmningskostnader  och koldioxidutsläpp (Miliutenko et al., 2013).  Att minska granulatets 

fukthalter med 1% genererar cirka 2kg mindre koldioxid per ton (Miliutenko et al., 2013). 

Eftersom returasfalt har en förmåga att binda vatten och inte är lika dränerande som jungfruligt 

stenmaterial menar Copeland (2011) att ansträngningar från entreprenörens sida krävs vid 

hantering och förvaring av returasfalt för att minimera dess fukthalt. Vid kalltillsättning av 

asfaltgranulat är fukthalterna extra viktiga då granulatet får en starkt kylande effekt på det 

jungfruliga stenmaterialet vid blandning (T. Lindroth, personlig kommunikation 2018-03-21). 

West et al. (2013) redovisar att fukthalter i returasfalt ofta uppnår 7-8%, vilket är limiterande 

faktor för ett asfaltverks produktionshastighet och –kontroll av hur mycket granulat som kan 

användas. Karlsson och Isacsson (2006) anser att returasfalt från olika platser och med olika 

innehåll antingen bör förvaras i separata högar eller blanda ingående material noggrant om de 

inte används direkt för att säkerställa ett enhetligt material. Slutligen kan asfaltmassor med 

granulat potentiellt leda till ökad sprickbildning i asfaltbeläggningar vid låga temperaturer om 

ingen kompensation gjorts för det föråldrade bitumenets förstyvande effekt (Guo et al., 2014). 

3.3.4 Recept 

Ett arbetsrecept är det generella receptet för en massatyp. Det ändras sällan och offerter 

gentemot kund sker utifrån receptet. Invägningsreceptet utgår från arbetsreceptet och ändras 
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kontinuerligt i takt med att materialets, vädrets och anläggningens förutsättningar ändras. Ett 

invägningsrecept ändras flera gånger per säsong för att på bästa sätt matcha arbetsreceptet. 

Asfaltverkens processtyrning utgår från analysvärdet, vilket är skillnaden mellan arbetsrecept 

och producerad massa (J. Larsson, personlig kommunikation, 2018-03-27). Analysvärdet är ett 

slags reglersystem som tillsammans med en kornkurva avgör om receptförändringar bör göras. 

3.3.5 Stenmaterial och proportionering 

Stenmaterialet i asfaltmassan består av bergmaterial som krossats i stenkornstorlekar mellan 

0,063mm och 32mm och därefter sorterats (Jönsson et al., 1995). För varje asfaltmassas 

arbetsrecept skapas en kornkurva, se Figur 3.5, där mängden av varje storlek som ska förbrukas 

proportioneras. Kornkurvan används som styrningsverktyg av asfaltbranschen för att få en 

bättre kvalitet på asfalten (Agardh & Parhamifar, 2014) och nå satta toleranskrav. Den minsta 

stenstorleken kallas filler och fyller tillsammans med bindemedlet till viss del upp hålrummen 

i asfalten, vilket ökar asfaltens hållfastighet (Agardh & Parhamifar, 2014). Filler styvar även 

upp bindemedlet, vilket minskar bindemedelsavrinning vid blandning och utläggning av 

asfaltmassa (Agardh & Parhamifar, 2014). Fukt i asfaltmassans ingående komponenter skapar 

kvalitetsproblem och filler samt återvunnet material är de material i asfaltmassan som binder 

mest fukt (Andersson & Danielsson, 1995). 

 

 
Figur 3.5. Exempel på hur en proportionerad  kornkurva för ABT11 kan se ut. De röda markeringarna indikerar Trafikverkets 

toleransgränser. I denna kurva kan utläsas att fillernivån, 0.5, 2 och 4mm är placerade relativt lågt i satta toleransgränser och 

kan behöva en korrigering. 

 

Bindemedlets kvalitet och halt, tillsammans med stenmaterialets sammansättning, är styrande 

parametrar i proportioneringen av asfaltmassa (Jönsson et al., 1995). Bindemedelshalten avgörs 

oftast av kornstorleksfördelningen på stenmaterialet (Jönsson et al., 1995). 

3.3.6 Bitumen 

Bitumen utvinns och destilleras från råolja och används i asfaltmassor som bindemedel (Read 

& Whiteoak, 2003). Med de stigande oljepriserna är bindemedelshalten ett av de viktigaste 

materialen att ta hänsyn till vid både tillverkning av asfaltmassa och i färdig beläggning 

(Redelius, 2006).  Bindemedlets uppgift enligt Agardh och Parhamifar (2014) är att dels fungera 

som smörjmedel och kitt vid utläggning och packning så en tät och stabil uppbyggnad kan nås, 

skydda stenmaterialet från krossning och påverkan från klimat samt ge asfaltbeläggningen en 

lastfördelande förmåga och flexibilitet att forma sig efter rörelser i underlaget. 
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Bindemedlets kvalitet beslutas vid tillverkning av asfaltmassa och graderas enligt 50/70, 

70/100, 100/150, 160/220 eller 330/430, där 50/70 är den hårdaste och 330/430 den mjukaste 

kvaliteten (Lind, 2017). En mjukare bitumenkvalitet ger asfaltbeläggningen större möjligheter 

att klara låga vintertemperaturer men kan ge upphov till deformationer vid tung trafik under 

sommarmånaderna (Jönsson et al., 1995). Asfaltbeläggningar innehållandes ett styvare bitumen 

klarar sommarmånadernas vägtemperaturer och trafikering utan att deformeras samtidigt som 

beläggningen lättare får lågtemperatursprickor och ett accelererat slitage vintertid (Jönsson et 

al., 1995). Bitumenets egenskaper medför att mjukare bitumen är vanligare i Sveriges norra 

delar och hårdare bitumenkvalitet används söderut. 

3.3.6.1 Bitumenets åldrandeprocess 

Vid asfalttillverkning utsätts bitumenet för så pass höga temperaturer att det åldras och får en 

annan struktur för varje gång det upphettas, vilket betyder att bindemedlets termoplastiska 

egenskaper deformeras. En noggrann temperaturkontroll av bitumen är därmed nödvändig vid 

lagring, transport och blandning med stenmaterial för att förhindra en ökad föråldring. Att 

bitumen är viskoelastiskt betyder att bitumenet kan deformeras genom att fjädra tillbaka eller 

flyta som olja vid påkänningar beroende på temperatur, tid och spänningsnivå (Lundh, 2016; 

Redelius, 2006). Om asfaltbeläggningen avlastas kommer den viskoelastiska deformationen 

försvinna medan den termoplastiska deformationen består. Asfaltmassans bindemedelshalt, 

temperatur och belastning avgör hur kombinationen av de två deformationerna ser ut (Redelius, 

2006). Vid låga utomhustemperaturer eller då asfaltmassan transporteras långt innan utläggning 

höjs ofta tillverkningstemperaturen för att kompensera värmeförlusten med en ökad åldring som 

resultat (Redelius, 2006). I Figur 3.6 visualiseras bitumenets åldrandeprocess, vilken generellt 

sker under både kort och lång sikt. 

 

 
Figur 3.4. Bitumens åldrandeprocess relativt till asfaltens servicetid (som kan variera i antal år beroende på vägbeläggningens 

slitage)  i asfalttillverkning utifrån kort och lång sikt. Y-axeln visar bitumenets åldrande i år relativt sett medan x-axeln varierar 

mellan minut, dagar och år för att illustrera åldrandet baserat på asfaltens placering. Bearbetning från (Redelius, 2006). 

 

Åldrandet sker huvudsakligen under kort sikt när bindemedlet utsätts för varma temperaturer 

vid dels blandning med stenmaterial, transportion till utläggning samt vid utläggningsprocessen 
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(Read & Whiteoak, 2003). Vid tillverkning, transport och utläggning utsätts bitumenet för 

temperaturer mellan 145-165 ˚C (T. Pålsson, personlig kommunikation, 2018-05-15) vilket 

medför en signifikant viskositetsökning samt förändringar i dess reologiska egenskaper (Al-

Qadi et al., 2007). Generellt sett innebär varje tiogradig temperaturökning från rumstemperatur 

en fördubbling av ovanstående reaktionshastighet. Det långsiktiga åldrandet beror främst på 

asfaltbeläggningens hålrumshalter och asfaltlagrenas position i vägkonstruktionen, där de 

översta väglagrena åldras snabbare (Zaumanis & Mallick, 2015; Read & Whiteoak, 2003; Al-

Qadi et al., 2007). Read och Whiteoak (2003) menar på att asfaltbeläggningar med 

hålrumshalter understigande 5% ger ett betydligt långsammare åldrande, medan halter över 9% 

minskar beläggningens penetrationsgrad från 70 till under 25. 

 

Eftersom bitumenet förändras under åldrandeprocessen medför det även att dess reologiska 

egenskaper skiljer sig mellan jungfrulig och återvunnen asfalt (Al-Qadi et al., 2007). Reologi 

står för vetenskapen om fluiders och fasta kroppars deformation (Read & Whiteoak, 2003) och 

består av summan av den elastiska och viskösa deformationen. Vid en återvinningshalt på cirka 

20% kan ett åldrat bitumen markant influera en asfaltmassas egenskaper och därav påverka 

bindemedelshalterna i det slutliga arbetsreceptet (Al-Qadi et al., 2007). 

3.3.7 Tillsatsmedel 

Tillsatsmedel används vid tillverkning av asfaltmassa i syfte att förbättra exempelvis dess köld- 

och värmeegenskaper, beständighet mot kemikalier, stabilitet, vattentålighet samt minska dess 

utmattning, slitage och åldring (Fahlström & Wallin, 2008). Vid tillverkning av asfalt önskas 

en låg halt tillsatsmedel eftersom medlet oftast är dyrt i jämförelse med övriga ingående 

komponenter (Fahlström & Wallin, 2008). I vissa fall kan dock tillsatsmedel användas för att 

göra asfaltmassan billigare, då bland annat asfaltgranulat kan betraktas som en tillsats 

(Fahlström & Wallin, 2008). Vid användning av asfaltgranulat, där en förnyelse av gammal 

bitumen görs, måste dock vanligt tillsatsmedel också användas (H. Sedaghati, personlig 

kommunikation, 2018-02-02). 

3.3.8 Blandning av granulat och jungfruligt material 

En annan nyckelfråga i användandet av returasfalt är huruvida jungfruligt bindemedel och 

bindemedel från granulat blandas, en så kallad black rock-problematik. Enligt McDaniel et al. 

(2002) kan ett antagande om linjär blandning göras två av tre gånger för upp till  50% 

granulattillsättning i en jungfrulig mix. Flertalet andra studier visar dock att fullständig 

blandning inte är möjligt, där exempelvis (Shirodkar et al.., 2011) studerat blandningskvoten 

mellan 25% asfaltgranulat och bitumen PG 70-28 samt 35% asfaltgranulat och bitumen PG 58-

28 och såg att den förstnämnda blandades till 70% och den andra till 96%. West et al. (2013) 

menar att interaktionen mellan återvunnet och jungfruligt bitumen varierar beroende på vilken 

materialkombination som används i asfaltmassan även om de antyder att en signifikant 

blandning ändå görs i de flesta fall. Felaktiga blandningsantaganden kan dock vara förödande 

för både valt arbetsrecept och asfaltbeläggningens prestanda. För låga bitumenhalter kan 

orsakas om det återvunna bitumenet inte  bidrar med dess viskoelastiska egenskaper och få 

skador så som krackelering, stensläpp och fuktskador (Shirodkar et al., 2011) medan för mycket 

bitumen leder till exempelvis deformationer (Zaumanis & Mallick, 2015). Enligt Superpave 

AASHTO M 323, en metod som används främst i USA, kan följande trestegsmetod användas 

för att välja bindemedelshalt till asfaltmassor: 
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 Inga förändringar i invägningsreceptets bindemedelshalt för asfaltmixar som innehåller 

mindre än 15% granulat 

 Minskade bindemedelshalter i invägningsrecept som innehåller mellan 15-25% granulat 

 Användning av blandningsdiagram för asfaltmixar som innehåller mer än 25% granulat 

3.3.9 Hålrum 

Vid bestämmande av hålrumshalt utifrån borrkärnor på redan utlagd väg råder heterogenitet; 

det finns större hålrum längs provets yttre områden enligt en Weibullfördelning samtidigt som 

fler hålrum, som är volymmässigt mindre, återfinns i provets mittenpartier  (Tashman et al., 

2002; Masad et al., 2002; Wang et al., 2004; Tashman et al. 2001). På grund av detta är det 

viktigt att kontrollera asfaltmassans hålrumshalt vid laboratorier, där större 

hålrumshomogenitet kan uppnås  (Presti et al., 2014). Hålrummet bör fyllas mellan 75-85% 

med bitumen beroende på asfalttyp och sammansättning, resterande delar av luft (Jönsson et 

al., 1995) och hålrumshalten för ABT-massa som slitlager enligt Marshall ska vara mellan 1,5-

3,5 vol-% (Lind, 2017). Godkänt hålrumsintervall för beläggningsyta med ABT som slitlager 

är 1,5-5,0 vol-% (Lind, 2017). Vid varmtillsatt asfaltåtervinning redovisas i en studie av  Guo 

et al., (2014) att hålrumshalten kan beskrivas som en polynomekvation av 

uppvärmningstemperaturen. För att räkna ut en asfalts hålrumshalt används Ekvation 3.9. 

 

𝐻å𝑙𝑟𝑢𝑚 = 100 ×
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑎𝑘𝑡𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡−𝑆𝑘𝑟𝑦𝑚𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑎𝑘𝑡𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡
   (3. 9) 

 

där kompaktdensitet står för verklig densitetmassa (utan luft) och skrymdensitet för 

laboratoriepackad densitetmassa enligt Marshalltestning. En Marshalltestning tar i genomsnitt 

fyra timmar att genomföra efter uppvärmning och Figurerna 3.7-3.9 nedan visualiserar 

testningsprocessen under examensarbetet. 

 

Marshallinstampning  

I enlighet med Figur 3.7 fördelas asfaltmassa i metallbehållare (1) och placeras i ett värmeskåp 

under cirka fyra timmar för upphettning. När massan nått rätt instampningstemperatur 

maskinstampas (2) den 50 gånger på vardera sidan provkroppen (hädanefter kallat pucken). 

Efter cirka tre timmars nerkylning i rumstemperatur trycks pucken ut ur dess metallbehållare 

(3). Pucken används för att efterlikna välpackad asfaltbeläggning av samma massa.  

 

 

Figur 3.5. En visualisering av marshallinstampning på laboratorium. 

1 2 3 
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Skrymdensitet 

När asfaltpucken är färdig beräknas puckens skrymdensitet, se Figur 3.8. Skrymdensiteten tas 

fram med hjälp av vattenmetoden och skjutmått. I vattenmetoden räknas först puckens torrvikt 

(4). Därefter sänks pucken ner i ett rumstempererat vattenbad i 30 minuter följt av en vägning 

under vatten (5). Slutligen torkas pucken noggrant med en fuktig handduk (för att fukthalten 

ska vara konstant) och det avtorkade provet mäts på nytt över vattenytan. Skrymdensiteten 

genom skjutmått (6) utgår från fyra punkter på varje puck, på vilka tjocklek och diameter mäts. 

Skjutmåttet används för att beräkna asfaltpuckens hålrumshalt baserat på homogenitet, dvs 

definieras av provets toppar och räknar med all mellanstigande volym. Skjutmetoden svarar för 

största möjliga hålrumshalt för varje puck.    

 

 

Figur 3.6. En visualisering av tillvägagångssättet för att ta reda på puckens skrymdensitet. 

 

Kompaktdensitet 

För att ta fram icke-instampad asfaltmassas kompaktdensitet vägs först massan torr i behållaren. 

Därefter tempereras den ett vattenbad till 25˚C (7) och vägs inklusive vattnet (8). Luften sugs 

sedan från massan med hjälp av sugklockor (9), tempereras ytterligare en gång följt av en slutlig 

vägning. Se Figur 3.9 för en visuell redogörelse.   

 

 

Figur 3.7. En visualisering över framtagande av kompaktdensitet. 

4 5 6 

7 8 9 
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3.3.10 Temperatur 

Vid lägre blandningstemperaturer minskar bitumenets åldrande, och styvhet, signifikant 

(Zaumanis & Mallick, 2015). En reduktion i temperatur betyder också lägre energikostnader i 

produktionen och en lägre bränsleförbrukning innebär mindre avgaser och utsläpp (Guo et al., 

2014). Viss oro finns dock i branschen huruvida en lägre temperatur medför svårigheter att 

blanda åldrat och jungfruligt bindemedel (Zaumanis & Mallick, 2015). Dessutom är det enligt 

Guo et al. (2014) svårt att styra blandningstemperaturen när granulat används utan temperaturen 

blir istället högre eller lägre än målvärdet, vilket skapar en flaskhals i produktionen. 

 

Nästa steg för att förstå hur utsläppen från asfaltens tillverkningsprocess förändrats är enligt 

Huang et al. (2012) att studera tillverkningsparametrar så som temperatur, bitumen, 

återvinningshalt tillsammans med massans receptdesign. 
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4 FALLSTUDIE – DMAIC 
Fallstudien följer problemlösningsmetodiken DMAIC, i vilken de ingående faserna står för 

Define, Measure, Analyze, Improve och Control. Kapitlet kan ses som en fristående del av 

rapporten och kan därmed läsas separat. Av anledning till dess utformning kan vissa 

upprepningar förekomma gentemot övriga delar i rapporten. 

4.1 DEFINE 

Syftet med definefasen är att tydliggöra och fördjupa förståelsen för Skanskas 

hålrumsproblematik. I fasen presenteras två processkartläggningar för asfalttillverkning, ett 

släktskapsdiagram baserat på de problemområden som identifierats i intervjuer och 

observationer samt en beräkning av examensarbetets potentiella besparingspotential. De 

verktyg som använts har valts utifrån deras lämplighet att på ett visuellt och strukturerat sätt 

skapa en förståelse för problemet. 

 

4.1.1 Processkartläggning 

För att kartlägga asfalttillverkningen på Skanska gjordes två processkartläggningar utifrån en 

rundvandring den 22 januari på bergtäkten i Sunderbyn, Luleå med dess produktionschef samt 

en intervju den 25 januari med verksamhetsutvecklare på Skanska. Kartläggningarna användes 

för att på ett visuellt sätt skapa förståelse för asfalttillverkningen ur både makro- och 

mikroperspektiv under examensarbetets inledande fas. Figur 4.1 redogör för den övergripande 

produktionsgången av en asfaltväg. 

 
Figur 4.1. Övergripande processkarta över produktionsgången av en asfaltväg från det att asfaltens ingående stenmaterial 

bryts vid en bergtäkt, blir till asfaltmassa vid ett asfaltverk, transporteras och slutligen blir utlagd till en väg. Antingen kan 

hela processen ske internt eller så kan externa parter ta över mellan bergmaterial och asfaltverk eller mellan asfaltverk och 

utläggning. Bergmaterial förser även externa parter med stenmaterial som inte ska ingå i asfalt. 

 

Baserat på den övergripande processkartläggningen sammanställdes ett SIPOC-diagram, se 

Tabell 4.1, för att tydliggöra de moment som skedde på asfaltverk under asfalttillverkningen.  
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Tabell 4.1. SIPOC-diagram över tillverkningsprocessen av asfaltmassa vid asfaltverk. För experimenten i senare faser 

granskades främst asfaltmassan i blandaren och varmmassafickorna. 

SUPPLIER INPUT PROCESS OUTPUT KUND 

Bergmaterial Berg 

Brytning av 
stenmaterial 

 
 

Makadam  
 
 

Kalldosering  

 
     

Kalldosering Makadam  Kalldosering 
Kall ballast enligt 

recept 
Torktrumma 

     

Torktrumma 
Kall ballast enligt 

recept 

Torkning och 
uppvärmning 

Varm ballast enligt 
recept samt filler 

Sikt och Fillersilo 

     

Fillersilo Varm filler  
Lagring av 

filler  
Filler till fillervåg 

enligt recept 
Fillervåg 

     

Sikt Ballast Siktning Varmt siktat material  Varmstensfickor 

     

Varmstensfickor 
Varmt siktat material. 
Går in via styrplåtar 

Sortering Uppdelat i fickor 
baserat på 

stenstorlek (Varm 
ballast) 

Stenvåg 

     

Stenvåg 
Uppdelad varm 

ballast 

Vägning och 
dosering 

 

Varm ballast enligt 
recept 

Blandare 

Bitumenvåg 
Bitumen och 

vidhäftningsmedel 

Bitumen blandat med 
vidhäftningsmedel 

enligt recept 
Blandare 

Fillervåg Filler enligt recept Filler enligt recept Blandare 

Återvinningsvåg 
Kallt 

återvinningsmaterial 

Analyserat 
återvinningsmaterial 

enligt recept 
Blandare 

     

Blandare 
Ballast, bitumen, filler 
och återvinning från 

respektive våg 
Satsblandning 

Färdigblandad varm 
asfalt enligt recept Hund 

     

Hund Färdig varm asfalt 
Transport 

Färdig varm asfalt Varmmassafickor 

     

Varmmassafickor Färdig varm asfalt  
Utlämning av 
färdig asfalt Färdig varm asfalt 

Extern kund eller 
Skanskas 

utläggningsavdelning 

Brytning av 
stenmaterial 

Sats-
blandning 

Lagring av 
filler 

Torkning och 
uppvärmning 

Kalldosering 

Krossning av 
stenmaterial 

Vägning och 
dosering 

Sortering 

Siktning 

Transport 

Utlämning av 
färdig asfalt 
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4.1.2 Intervjuer och observationer 

Under examensarbetets definefas intervjuades 16 medarbetare på Skanska med varierande 

befattning, se Tabell 4.2, och besök gjordes till åtta arbetsplatser varav fem asfaltverk. 

 
Tabell 4.2. Definefasens intervjuade respondenters yrkesbefattning. 

RESPONDENTERNAS BEFATTNING 
Asfaltspecialist - tillverkning Produktionschef - Asfalt 

Asfaltspecialist - utläggning Produktionschef - Asfalt 

Uppdragsledare/ Produktspecialist Produktionschef - Asfalt 

Produktspecialist Maskinist, Asfaltverk 

Produktspecialist Maskinist, Asfaltverk 

Verksamhetsutvecklare Maskinist, Asfaltverk 

Uppdragshandläggare/ Laboratoriet Maskinist, Asfaltverk 

Produktionschef - Bergmaterial Anställd - Bergmaterial 

 

För att uppfylla examensarbetets syfte, att kartlägga varför asfaltmassans hålrumshalter brister,  

baserades intervjuerna på frågor om bland annat arbetsuppgifter, kvalitet, processtyrning, 

materialhantering, återvinning samt invägnings- och arbetsrecept. Intervjuerna var av en 

semistrukturerad karaktär, vilket medförde att respondenterna fick tala relativt fritt utifrån en 

frågebank med frågor, se Bilaga A. En sammanfattning av intervjuerna är gjord nedan samt 

sammanfattad i ett övergripande släktskapsdiagram i Figur 4.2. Av integritetsskäl är samtliga 

respondenter och citat anonymiserade, samtliga intervjuer är gjorda enskilt och därmed är 

problemen i släktskapsdiagrammet inte betygsatta.  

 

 
Figur 4.2. Övergripande släktskapsdiagram över Skanskas problem med hålrumshalter. Underrubriker i blått symboliserar 

hårda faktorer (tekniska, fysiska) och de gråa är mjuka faktorer (organisatoriska, personliga) till hålrummen.   
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Ytterst tror de 16 respondenterna att hålrumshalten påverkas av asfaltverks och asfaltmassors 

funktioner samt återvinning av asfalt. Utöver det har faktorer inom provtagning, datahantering, 

kommunikation och organisationskultur identifierats som potentiella faktorer. Nedan preciseras 

släktskapsdiagrammets faktorer och de problemområden de innefattar. 

4.1.2.1 Asfaltverkets funktioner  

För asfaltverkets funktioner anses asfaltsorters tillverkningstemperatur, felaktig sortering av 

stenmaterial, variationer i stenmaterial och bindemedel vara av störst vikt för hålrummet. 

Fillerhalten är det första som brukar ändras vid justeringar av invägningsrecept, men även 2/4-

fraktionen hjälper till att skapa hålrum. Bindemedlet försöks alltid optimeras inom satta krav 

på grund av dess kostnad samtidigt som temperaturen påverkar asfaltens sammansättning. Att 

hålla en jämn kvalitet på tillverkad asfaltmassa anses vara en av de största utmaningarna för 

Skanska idag.  

 

I satsblandarverk produceras beställningar på olika asfaltmassasorter direkt efter varandra trots 

att sorterna kräver varierande verksinställningar. Temperaturinställningar är svåra att variera 

eftersom stenmaterialet värms upp löpande samtidigt som bindemedlet åldras snabbare ju högre 

temperatur som används. På grund av svårigheter att variera temperaturen vid ändrade 

massasorter använder personalen idag ibland kalltillsatt återvinning för att kyla ner den 

jungfruliga massan till rätt temperatur, med anledning av bitumenets ökade åldring vid varm 

temperatur, trots att de inte vet hur återvinningen påverkar producerad massa.  

 

Personalen upplever även att det förekommer för många starter och stopp i produktionen för att 

få en välfungerande process med högkvalitativ asfaltmassa. Detta anser de beror på att kunder 

ofta beställer asfaltmassor med kort varsel samt att variationer i ingående stenmaterial 

förekommer. Relationen till vissa avdelningar upplevs dock av många respondenter som spänd, 

vilket medför högre variationer och större sannolikhet för felsortering av materialet. När 

stenmaterial sorteras fel påverkas asfaltverket och produktionen negativt. Respondenter berättar 

att verket dels körs ryckigt när det blir brister eller överskott av en viss stensortering, att de 

måste stoppa inmatningen av stenstorlekar när material felsorterats och att de måste sänka 

produktionshastigheten av massa när materialbrister uppkommer. Vid observationsgenomgång 

av flera asfaltverk noterades även att det idag är tätt mellan fraktionsfickorna i kalldoseringen 

samt låga mellanväggar. Även detta kan påverka andelen felsorteringar. En annan anledning till 

sänkt produktionshastighet är när stenmaterialet är fuktigare än vanligt, vilket också medför 

högre uppvärmningskostnader.  

 

Provtagning på bindemedelshalt, kornkurva och hålrumshalt görs på färdiga asfaltmassor och 

för att ett prov ska vara godkänt krävs att bindemedelshalt och kornkurva visar godkända 

värden. Eftersom kornkurvan baseras på fraktionsindelningen i stenmaterialet är variationer i 

stenmaterialet en anledning till underkända kornkurvor. Varierande stenmaterial medför även 

att asfaltverkets datasystem blir överbelastat och siktar fel. Dessutom medför ett överskott av 

filler och 0/2 att dess tilldelade utrymme blir fullt och måste tömmas. Även om produktionen 

inte behöver stoppas för att tömma filler- och 0/2-behållarna går mycket energi åt till att värma 

det överflödiga materialet och kostar asfaltverket personaltimmar. Orsaken till det varierande 

stenmaterialet kommer enligt flera respondenter från [företagshemlig information].  

 

4.1.2.2 Återvinning 

Gällande återvinning återfinns tre kategorier av problematik: tillsättning av återvinning, 

förvaring av återvinning och påverkan på asfaltverket vid kalltillsättning av återvinning. Flera 
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av respondenterna har märkt att det blivit en allt större variation i asfaltmassornas 

hålrumshalter, vilket de tror kan bero på tillsättningen av asfaltgranulat. Tillsättningen av 

granulat har gradvist ökat sedan 2004 samtidigt som den interna betygsättningen av 

producerade asfaltmassor sjunkit. Respondenter i chefsposition har även observerat svårigheter 

i att tillsätta återvinning och ändå behålla samma asfaltkvalitet. Att asfaltkvaliteten sjunker 

skulle kunna uppfattas som att livslängden på vägen försämras.  

”Med mkt återvinning får vi kanske droppa temperaturen. Fillerhalten och 

BH halten påverkar hålrummet”  

Detta svar mottogs från en respondent som en teori till vad som skulle kunna göras för att 

optimera hålrumshalter. Temperaturaspekten är för samtliga respondenter mycket osäker; 

bindemedlet behöver en viss temperatur för att fungera optimalt, stenmaterialets upphettning 

bör varieras beroende på mängd återvinning och granulat innehåller större mängd filler än 

jungfruligt. En ökad granulatmängd medför därmed att det jungfruliga materialet behöver 

upphettas mer samtidigt som anläggningen slits mer vid högre temperaturer. Samtidigt ser 

respondenterna att kalltillsättning av granulat bildar ångexplosioner vid blandning med 

jungfruligt material och bindemedel på grund av granulatets fukthalt i framförallt filler, vilket 

också är påfrestande för anläggningen. Granulatets fukthalt arbetar samtliga asfaltverk med 

genom att exempelvis försöka förvara granulatet i tält, krossa det inomhus eller vid torrt väder. 

Förvaringsmetoden för återvinning varierar dock beroende av asfaltverkets omsättning och 

förvaringsyta. Asfaltverk med hög omsättning förbrukar på två veckor vad ett mindre verk 

förbrukar under en säsong. Vissa asfaltverk förvarar all återvinning i tält under hela säsongen, 

andra verk förvarar allt öppet eller använder återvinningen direkt efter krossning. Vissa verk 

förvarar returasfalten från samtliga krosskampanjer i samma hög, andra separerar kampanjerna 

alternativt separerar granulatet baserat på kampanjernas materialkomponenter i olika högar. 

Interna studier har gjorts över variationer i granulatet, dock anser ett flertal respondenter att det 

är svårt att applicera resultatet. 

 

Vidare misstänker flera respondenter att bindemedelshalter i samband med återvinning skulle 

kunna sänkas under Trafikverkets toleranskrav vid tillsättning av asfaltgranulat. Trafikverket 

kräver dock samma halter som på heljungfrulig massa, vilket anses begränsa utvecklingen. 

Eftersom en osäkerhet råder om asfaltgranulatets bindemedelspåverkan på jungfrulig massa 

förekommer idag bindemedelselsvärden utanför både undre och övre toleransgränser. 

4.1.2.3 Provtagning 

Vid Provtagning är mänskliga faktorn, resurshantering och syfte viktiga parametrar att granska. 

Från tidigare internundersökningar har Skanska sett att den mänskliga faktorn är mycket stor 

vid provtagning och att det är mycket viktigt att följa de fastställda metodbeskrivningar som 

finns för provtagning. Resterande del av stycket är företagshemlig information.  

 

På grund av att provtagning är dyrt, tar lång tid och lite tid finns för att analysera provsvar 

genomförs minsta möjliga antal prover enligt FPC (Skanskas produktionskontrollsystem). 

Huvudsyftet med provningen är produktionsstyrning och en mindre del av analyssvaren går till 

kund. Ändå blir analysuppföljning ibland eftersatt eftersom [företagshemlig information].  

4.1.2.4 Datahantering 

Gällande datahantering har observerats att kunskap saknas om statistisk processtyrning, att den 

interna databasen inte fungerar på ett effektivt sätt, att invägnings- och arbetsrecept bearbetas 
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på olika sätt i organisationen samt att mängden data som skrivs in i resultatliggare varierar. Det 

framkommer från flera respondenter att liten datamängd genereras, sparas och delas med andra 

i organisationen samt att systematik saknas i kontroll och utvärdering vid efterkontroll av data. 

Under flera intervjuer har respondenter redovisat analyser som gjorts men som inte delgetts 

övriga i organisationen även om analyserna skulle gynna det övergripande kvalitetsarbetet.  

 

Flera av respondenterna reflekterar över svårigheterna att arbeta med de variationer som finns 

i asfalttillverkningen; det finns bland annat variationer i bitumenhalter, filler, återvinning, alla 

material är inhomogena, temperaturer förändras baserat på material och inget arbetsrecept är 

det andra likt. Dessutom genomförs arbetsorder med varierande innehåll i slumpmässig ordning 

samtidigt som oftast endast ett fåtal order av respektive arbetsrecept bearbetas varje säsong, 

vilket försvårar processtyrningen.  Det påpekas från ett par respondenter att de ofta inte vet var 

och hur de ska bokföra problem i produktionen eftersom problemens natur varierar från en gång 

till en annan samt att ”barnsjukdomstiden” för asfaltverk kan vara upp till 20 år. En annan 

respondent påpekar att det även råder en bristande uppföljning på dels avvikande mätdata 

innanför toleransgränserna och dels kvalitetskontroller mellan lastning och utläggning.  

 

Gällande interndatabasen görs observationen att spårbarheten i onlinedokument till stor del 

saknas samt att styrning och riktlinjer delvis saknas över vad som ska delas. Detta medför att 

varje område och avdelning lägger upp olika sorters dokument, med varierande detaljrikedom 

i dokumentnamn och datamängd, vilket försvårar sökbarhet, intern benchmarking och 

sammanställning av statistik. Flera respondenter menar att varje asfaltverk och dess material är 

unikt, vilket medför att deras problem ofta är lokala. Även om asfaltverkens problem är lokala 

medger dock många att de blivit behjälpta av andra asfaltverks lösningar då de frågat om hjälp. 

Vid frågan om uppföljning görs på provtagningsanalyserna fås svaret av en av 

produktionscheferna på asfalttillverkningen: 

”Om provet inte är godkänt fixar man det direkt annars låter man det ofta 

vara. Arbetsrecepten får oftast vara, det är bara att man får sämre [internt] 

betyg men man får ju inga viten – så det skulle ju kunna funka bättre.”  

Liknande svar som ovanstående mottogs av fler respondenter, vilket vittnar om att invägnings- 

och arbetsrecept bearbetas på skilda sätt i olika regioner. När det kommer till resultatliggaren 

förs alla provsvar på färdiglevererad asfaltmassa in, dock förs avvikelser i ingående 

stenmaterial inte in även då det påverkar asfaltmassan. Dessutom är ett provsvar godkänt även 

om hålrumshalten avviker utanför toleransgränserna om bindemedelshalt och kornkurva är 

godkända. Detta gör det svårt att genomföra enhetlig och övergripande styrning och 

uppföljning.  

4.1.2.5 Kommunikation 

Kommunikationsaspekter  som bearbetats är daglig styrning samt bristande intern- och 

externkommunikation. Gällande daglig styrning har bara ett asfaltverk tillfrågats och där 

framkom att daglig styrning inte genomfördes. Ett fikamöte hölls av produktionschefen en gång 

i veckan där eventuella avvikelser i resultatliggaren diskuterades. Produktionschefen upplevde 

dock att tid saknades för att bearbeta och följa upp data samt att denne inte visste vem hen skulle 

vända sig till för att förbättra resultatet. Vid uppkomna fel under asfalttillverkning beskrevs att 

endast muntlig kommunikation till efterträdande maskinist sker idag och att många fel därför 

inte dokumenteras. Respondenterna menar att de inte har tid att dokumentera fel samt att felen 

med största sannolikhet ändå bara händer en eller två gånger. 
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Benchmarking och kommunikation mellan områden, asfaltverk och på olika plan i 

organisationshierarkin, rörande problemlösning och kvalitetsvariationer, förekommer enligt 

flera respondenter i liten skala. Kommunikationen mellan Asfalttillverkningen och 

Utläggningen samt Asfalttillverkningen och Bergmaterial är dock vital för asfaltmassans 

kvalitet. Exempelvis är information om massatyp, temperatur och återvinningshalt bra att 

förmedla till utläggare för att de ska kunna bestämma utläggningsprocedur. Kommunikationen 

med laboratoriet verkar bero på laboratoriets lokalisering, där samarbetet med både 

Asfalttillverkning och Bergmaterial fungerar bättre om laboratoriet är beläget på samma ställe.  

 

Externt sett menar flertalet respondenter att informationen från, och kommunikationen med, 

Trafikverket och Skanskas underentreprenörer har förbättringspotential avseende inställningar 

till asfalttillverkningen och ballastproduktionen. En ökad kommunikation tror respondenter 

skulle gynna produktutvecklingen. Om kommunikationen med underentreprenörer brister syns 

många gånger avvikelser först efter provsvar inkommit från laboratoriet och efter stenmaterialet 

skickats till asfaltverket eller extern kund, vilket kan vara förödande. 

4.1.2.6 Organisationskultur 

Gällande Skanskas organisationskultur finns fyra parametrar ur släktskapsdiagrammet att ha i 

åtanke: företagshemlig information, bristande humankapital, tidsbrist och företagshemlig 

information. [Företagshemlig information], vilket enligt flertalet respondenter leder till 

suboptimering.  

 

En av respondenterna anser att Skanska är för dåliga på att ställa krav internt för att inte belasta 

andra och ger som exempel Skanskas vida toleransgränser som används för att inte laboratoriet 

och produktionschefen ska bli lidande. Respondenten inser samtidigt att de vida 

toleransgränserna kan göra att kvaliteten blir lidande. Flera respondenter nämner även att 

tidsaspekten att sätta upp avtal, att följa upp resultat och att man inte vill sätta sig i dålig dager 

med andra avdelningar gör att inga krav sätts. Indikationer gavs även att de interna utläggarna 

inte respekterade asfalttillverkningens kapacitet, utan pressade tillverkarna att producera mer 

asfalt än kvalitetsmässigt var möjligt. Dessutom menar flera personer i asfaltproduktionen att 

de har för många sidojobb för att hinna göra kvalitetskontroller, vilket medfört en för stor tillit 

till maskinerna och datorerna samt att uppföljning av provresultat inte görs. 

 

På grund av generationsskifte och hög personalomsättning i branschen menas att kunskap om 

problemlösning förlorats. Detta eftersom mycket kunskap inte skrivs ned samtidigt som många 

inte är nyfikna att lära sig nya saker och att göra det lilla extra som personalen gjorde förr i 

tiden. Resterande delar av kapitlet är företagshemlig information.  

4.1.3 Besparingspotential 

I dagsläget resulterar variationer i färdig beläggning, där hålrumshalter är en felande 

parametrar, till viten. Detta är dock enbart den direkt synliga kostnaden som 

hålrumsvariationerna medför. Faktorer som påverkar tillverkande företags konkurrensförmåga 

kan klassificeras i områdena kostnad, kvalitet, tillförlitlig leverans, flexibilitet och innovation 

(Soliman, 1998). För Skanskas del innebär hålrumsvariationerna en limitering av samtliga 

Solimans områden.  

 

Om Skanska lyckas minska variationerna i marshallhålrum förbättras utgångspunkten för 

asfaltutläggarna väsentligt och förhoppningsvis skulle vitesbeloppen även minska. 

Förbättringar i hålrumshalter skulle kunna ge avkastning på en monetär (material och miljö) 
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och värderingsbunden (interna och externa kunder) dimension. Värderingsbundna dimensioner 

så som att få färre missnöjda kunder både internt och externt sett genom att bevara och öka 

humankapitalet, öka datahanteringen och minimera den mänskliga faktorn vid provtagning är 

svåra att mäta medan andra besparingsmöjligheter lättare kan redovisas i monetära termer. 

Eftersom det på vissa platser idag kan vara svårt att hinna med provtagning, uppföljning, möten 

m.m. kan en besparingspotential vara att anställa nya medarbetare som kunde tillgodose dessa 

behov. Nyanställningar kostar dock pengar och behöver utredas i större skala. Nedan redovisas 

Skanskas besparingspotential utifrån område.  

 

Återvunnet material  

Enligt en analys av Naturvårdsverket (Palm et al., 2015) över den kostnadsbesparing som görs 

genom återanvändning medför varje använt ton granulat en besparing på mellan 250-300kr 

exklusive bearbetningskostnader. Besparingen beror dock på bitumenpriset, som kan variera 

beroende på marknadsläget, samt övriga fasta kostnader.  

 

Gällande kostnader ingår upprivning av asfaltbeläggning i projektkostnaden och så även 

transportkostnader till närmaste avlämningsplats/asfaltverk. Är det längre från ett asfaltverk än 

från en annan avlämningsplats tillkommer en extra transportkostnad, vilket i vissa fall kan bli 

betydande. Likaså om det är långt från ett projekt som skall fräsas där massorna måste bäras 

undan kontinuerligt, vilket ofta medför en extra kostnad för att mellanlagra massorna. Generellt 

sett är upprivnings- och transportkostnader därför osäkra. Även kostnaden för hantering, 

lagerkostnad och förvaring vid asfaltverket samt en krosskostnad och kostnad för överhettning 

av stenmaterial bör tas i beaktande.  

 

Bitumen  

Antag att bitumenets kvaliteter från återvinningen bibehålls vid inblandning i jungfrulig massa 

samtidigt som bitumenhalten sänks i arbetsreceptet. Baserat på bitumenhaltens höga pris 

(konfidentiellt) skulle en stor kostnadsbesparing bli verklighet. Ökas bitumenandelen genereras 

å andra sidan den enda kostnadsbesparingen från en ökad återvinning.  

 

Vidare skulle en minskad osäkerhet rörande bibehållen bitumenhalt underlätta arbetet med 

arbetsrecept och ge en ökad förståelse för avvikelser och larm i processdata. Innehåller inte 

levererad asfaltmassa utlovad bitumenhalt betalar entreprenören mellanskillnaden i 

bitumenkostnader till kund, vilket medför att asfaltproduktion som inte är  statistisk jämvikt 

kan bli förödande både monetärt och för kundrelationerna.  

 

Stenmaterial  

Variationer i stenmaterialets storlekar och fukthalt medför ökade tillverkningskostnader för 

asfalt eftersom inmatningen av stenmaterial måste justeras av maskinister samtidigt som mer 

stenmaterial än nödvändigt upphettas i torktrumman, vilket kostar cirka 30-50kr/ton beroende 

på uppvärmningsmetod plus förskjutningar på obestämd längd i produktionsflödet. Allt 

stenmaterial utom filler och 0/2 kan användas till andra massor medan överflödig filler och 0/2 

istället slussas ut till en förvaringssilo, som i sin tur maskinisterna behöver tömma. Dessutom 

generas en sämre arbetsmiljö från bland annat ökad förekomst av damm i luften och ökat 

stresspåslag för medarbetarna. Produceras massan för intern kund kommer kunden vänta på 

leverans, där asfaltbilar generellt sett kostar cirka 950kr/h. För externa kunder finns däremot en 

risk att de väljer en annan asfaltstillverkare och hela försäljningstillfället förloras.  
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Det är svårt att bedöma ett exakt belopp för besparingen eftersom en grundlig mätning av 

produktionsflödets påverkan skulle behövas. Detta har dock varit utanför examensarbetets 

avgränsning. 

 

Temperaturkontroll, provtagning och recept  

En ökad förståelse för provtagning och receptuppföljning, varför det bör göras frekvent, ger 

värderingsbundna besparingar i form av ökad tilltro till materialet, bättre relationer internt och 

externt samt ett bättre varumärke. Det ger också monetära besparingsmöjligheter i form av 

bättre asfaltkvalitet. I takt med att variationer utanför satta toleransgränser förekommer krävs 

tätare provtagning för att få tillverka asfalt. För en process i jämvikt skulle provtagningen 

istället göras för att säkerställa kvalitet och ytterligare optimera utan att generera viten på färdig 

beläggning. En bättre överblick av materialet, i form av provtagning, ger en långsiktig 

besparingsmöjlighet i form av ökad möjlighet till styrning och uppföljning. Att länka analyser 

från Bergmaterial med resultatliggare från Asfaltverk skapar en förståelse för var i ledet 

problematik finns och kan vara ovärderlig för personal och för produktkvaliteten. Detta 

eftersom ingen kvalitetssäkring kan göras innan massa går ut till kund. 

 

Genom att minska asfaltens tillverkningstemperaturer minskar även energikostnaderna och 

därmed oljeförbrukningen. Detta minskar utsläppen av CO2, vilket innebär en minskad kostnad 

för utsläppsrätter.  

4.2 MEASURE 

Syftet med measurefasen är att samla in data om asfaltprocessen samt granska och mäta 

inhämtat material. Genom att basera arbetet på fakta kan risken att basera åtgärder på subjektiva 

uppfattningar minimeras. I fasen presenteras en insamling av historiska data och en 

duglighetsanalys. 

4.2.1 Insamling av historiska data 

Ett asfaltprov kan bli underkänt om antingen bitumenhalt eller kornkurva visar underkända 

värden. Avvikelser utöver det normala för hålrum vid marshallinstampning bedöms enligt 

Ljungström (2018) tillsammans med hålrumshalt i borrprov. Resultatliggare från Skanskas elva 

asfaltverk med kalltillsatt återvinning samt klassificeringsbokslut och granulatmängder från alla 

Skanskas asfaltverk inhämtades för att granska och jämföra uppnådda hålrumshalter elva 

asfaltverk med kalltillsättning av återvinning från åren 2013-2017. En sammanfattning 

redovisas i Tabell 4.3. 

 
Tabell 4.3. Redovisning av granulathalt, medianklassificering och underkända marshallhålrum för Skanskas elva asfaltverk 

med kalltillsättning mellan åren 2013 och 2017. 

 

ÅR 
GRANULATHALT  

(ASFALTVERK MED 
KALLÅTERVINNNING) 

MEDIANKLASSIFICERING 
ASFALT  

(KALLÅTERVINNING) 

ANDEL UNDERKÄNDA 
MARSHALLHÅLRUM 
(KALLÅTERVINNING) 

2013 8,0% 3,8 30% 

2014 11,1% 3,6 25% 

2015 13,3% 3,5 26% 

2016 13,5% 3,5 24% 

2017 13,6% 3,6 22% 
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Baserat på Tabell 4.3 sågs att andel underkända hålrum inte stigit trots att granulathalten ökats. 

Dock kan inte hypotesen att graulatökningen orsakar fler underkända hålrum förkastas med 

tanke på att granulathalten vid kallåtervinning är betydligt lägre än vid varmåtervinning. 

Klassificeringsbokslutet är ett betyg som vägs internt baserat på provsvarens standardavvikelse 

och avvikelse mot recept, där 5 är högst betyg och 1 lägst. Även här kan inte hypotesen om fler 

underkända hålrum vid ökad granulatmängd förkastas eftersom relativt likvärdiga värden 

uppvisats.  Sannolikt beror klassificeringsresultatet på att ett medianvärde tagits och blir därför 

inte helt representativt för respektive asfaltverk.  

 

Vidare sågs under granskning av asfaltverkens resultatliggare att dessa fylldes i på olika sätt 

vid varje asfaltverk samt att tid, provtagare, återvinningsgrad och temperatur ofta inte fylldes i. 

Vissa asfaltverk rapporterade även i större grad in felaktigheter än andra i liggarna. Dessa 

moment är dock endast interna riktlinjer och inga krav om redovisning finns externt. Vid 

granskning av provsvar från laboratoriet sågs att flera dagar kunde gå mellan provtagning, 

transport till laboratorium, analysering och leverans av provsvar. Det sågs även att avvikelser i 

resultatliggare på vissa asfaltverk inträffade kontinuerligt utan att uppföljning alltid gjordes 

samt att resultatet från bergmaterialsprovsvar innehöll variationer, i vissa fall utanför en 

statistisk jämvikt, i över- och underkorn. Respondenternas iakttagelser rörande provtagning och 

resultatliggare kunde därmed verifieras.  

4.2.2 Duglighetsanalys hålrum 

För att analysera hålrummen på ABT11-massa under perioden 2013-2017 gjordes 

toleransdiagram och duglighetsmått räknades. Då årens mätdata ej varit normalfördelade 

transformerades de var för sig för att uppnå överensstämmande toleransskattning och 

duglighetsmått. För att skapa en ökad förståelse redovisas dock både transformerad och icke-

transformerade toleransdiagram och duglighetsmått i nedanstående Figur 4.3, Tabell 4.4 och 

4.5 samt Bilaga B. 

 

 

Figur 4.3. Toleransdiagram för Marshallhålrum mellan åren 2013-2017 på ABT11-massa utan transformering. De röda 

linjerna visualiserar Trafikverkets övre (USL) och undre (LSL) toleransgränser och den blåa linjen hålrummens medelvärde 

för respektive år. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Toleransdiagram för Hålrum 2013-2017 
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En granskning av hålrumsvärden utifrån Trafikverkets toleranskrav visar att flertalet värden 

ligger utanför de röda toleransgränserna och att Skanska därmed har svårt att uppnå önskade 

resultat under alla år mellan 2013-2017. Dessutom kan ses att asfaltverken, baserat på 

medelvärde, inte klarar av att uppfylla Skanskas interna riktlinjer angående en produktion av 

hålrum nära den undre toleransgränsen i och med att hålrummen utanför den övre 

toleransgränsen var fler 2013, 2015 och 2016 och lika många 2014 och 2017 som hålrummen 

utanför den undre toleransgränsen. För transformerade mätvärden stämde analysen i alla fall 

utom under 2015, då fler mätvärden understigande toleranskraven än överstigande framkom.  

Även fördelningen innanför toleransgränserna uppvisade stor variation då det under samtliga 

år fanns en större spridning över än under medelvärdet. Som parentes bör tilläggas att om 

hålrummen beräknades utifrån median och inte medelvärde skulle fler värden vara närmre den 

undre toleransgränsen, vilket är önskvärt. Vidare redovisas inga data från två av asfaltverken 

2013 eftersom dess resultatliggare saknas. Dessutom var det inte möjligt att genomföra 

styrdiagram över hålrumshaltens processvariation eller trendlinjer eftersom asfalttillverkningen 

på dessa verk inte är kontinuerlig samtidigt som data från flera verk sammanställts tillsammans. 

 
Tabell 4.4. Duglighetsmått för Hålrum mellan 2013-2017 utan transformerade värden. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance  

Sigma 1,21313 1,35142 1,03373 0,923396 0,885065 

Cp/Pp 0,274772 0,246654 0,322456 0,360986 0,37662 

Cpk/Ppk 0,232679 0,188514 0,310539 0,302326 0,341748 

 

 
Tabell 4.5. Duglighetsmått för Hålrum mellan 2013-2017 med transformerade värden. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance 

Long-Term 

Performance  

Sigma 0,100216 0,124262 0,123141 0,106458 0,131364 

Cp/Pp 0,314321 0,380916 0,399272 0,389827 0,399654 

Cpk/Ppk 0,274284 0,306049 0,357098 0,311587 0,345475 

 

Samtliga år redovisas lägre Cp och Cpk-värden än 0,4, det vill säga långt under 1,33 som är 

duglighetsgränsen. Detta innebär att hålrumshalten inte kan anses vara duglig. Samtidigt visar 

skillnaden mellan Cp och Cpk att fördelningen inte är centrerad mellan övre och undre 

toleransgräns men att medelvärdet ligger oönskat högt utifrån interna preferenser. Sigma står 

för hålrumshaltens standardavvikelse.  

 

För samtliga år ligger värdena längre mot den övre toleransgränsen. En duglighetstrend mot det 

bättre kan utläsas, där sigma blir lägre för varje år och Cp blir högre i både Tabell 4.4 och 4.5. 

Detta indikerar att processen blir dugligare och respondenternas tes om att hålrumshalten blivit 

värre och värre kan därmed förkastas vid kalltillsatt återvinning. Klart är dock att det finns ett 

visst kvalitetsproblem för hålrumshalten under samtliga år. 
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4.3 ANALYZE 

Syftet med analyzefasen är att analysera de data som samlats in med avsikt att skapa förståelse 

för de faktorer och orsaker som föranleder hålrumsvariationer. Lämpliga åtgärder och lösningar 

byggs därefter upp av inhämtad kunskap om problematikens rotorsaker. De verktyg som 

använts är ett orsak-verkan-diagram, OFAT-screeningförsök och en mätsystemsanalys. 

4.3.1 De viktigaste orsakerna till hålrumsvariationer 

Efter granskning av data, beräkningar, inledande experiment, intervjuer och observationer anses 

de viktigaste orsakerna till hålrumsvariationer uppkomma från fem källor, där två kan ses som 

rotorsaker: materialkunskap och organisationskultur. Effekterna av hålrumsvariationerna är 

många och i Figur 4.4 nedan redovisas några av dem tillsammans med orsakerna. 

 

Figur 4.4. Orsak-verkan-diagram över hålrumsvariationernas påverkan. 

 

Eftersom provtagning på marshallhålrum tas i liten omfattning av producerad asfaltmassa  

medför det svårigheter att minska variationer, utröna om trendbrott sker i produktionen och 

granska ingående material. Är problematiken inte statistiskt säkerställt blir uppföljningsarbetet 

svårare att lyckas med och kan istället orsaka suboptimering, omarbete, kassation och ett slöseri 

av resurser. Med detta i åtanke är (1) Datahantering en av orsakerna till hålrumsvariationerna.  

 

För att minska variationer i en så pass komplex process som asfalttillverkning är krävs en 

välfungerande (2) kommunikation mellan alla inblandade parter. Trots att respondenterna 

påvisat att kommunikation sker idag har det visat sig att mer kommunikation, och kanske 

framförallt en tydligare kommunikation, skulle behövas för att få minskade variationer i arbetet. 

Framförallt anses kommunikationsproblemet vara internt mellan bergmaterial, asfalt och 

utläggning, på interndatabasen samt mellan respektive asfaltverk. Det är resursslöseri att ringa 

eller maila personal för att få tillgång till dokument och undersökningar för att interndatabasen 
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inte fungerar, att riktlinjer över dokument som ska delas och sättet de ska fyllas i inte följs och 

att avdelningar inte benchmarkar mer med varandra. Benchmarking har en koppling till både 

(1) Datahantering och (2) Kommunikation  och skulle vara fördelaktig att använda med tanke 

på att andelen underkända hålrum i hög grad varierar mellan asfaltverk.  

 

En orsak till bristande (1) Datahantering och (2) Kommunikation är (3) Resurshantering. 

Resurshantering innefattar bland annat tidsbrist, felprioriteringar, kortsiktig planering och 

förhållningssätt, lagring och delning av dokument. Många ur personalen upplevdes stressade, 

med för många arbetsuppgifter och för lite tid till att se över data och säkerställa att 

kommunikation och information nått fram till berörda parter. Alla respondenter har dessutom 

uppvisat en stor kompetens inom sina områden, har en drivkraft att förbättra samtidigt som 

deras självförtroende och/eller materialkunskap begränsar utkomsten av 

förbättringsmöjligheter. För att ta rätt på den kunskap som finns inom organisationen borde 

personer med nyckelkompetens avlastas så tid till kvalitetsuppföljning finns.  

 

I (4) Materialkunskap uppkommer problematiken från osäkerheten i hur asfaltmassas ingående 

material påverkar varandra vid tillsatt asfaltgranulat, hur yttre omständigheter som exempelvis 

temperaturvariationer samt variationer i anläggningen och mätenheter påverkar asfalten. 

Bristande materialkunskap orsakas antingen direkt av (1) Datahantering eller ur en kombination 

av (1) Datahantering, (2) Kommunikation och (3) Resurshantering beroende av om 

hålrumsproblematiken ses ur ett helhets- eller lokalt perspektiv inom organisationen.   

 

(5) Organisationskultur är den andra rotorsaken som identifierats och uppkommer ur en 

kombination av (1) Datahantering, (2) Kommunikation och (3) Resurshantering. Att det finns 

en limiterad datamängd har satt spår hos personalen och i verksamheten i stort. Gällande 

provtagning finns flera aspekter att arbeta vidare med; det gäller att inarbeta en företagskultur 

där provtagning görs frekvent och för både egen och kundens vinning. Det behövs tydligare 

riktlinjer för provtagning och framförallt behöver medarbetarna ha tid för provtagning och 

uppföljning. Provtagning bör göras för att objektivt utvärdera, kvalitetssäkra och upptäcka 

möjligheter till förbättring, inte för att bara klara toleransgränser kortsiktigt och göra kunden 

nöjd. Att förändra en organisationskultur är dock ett långsiktigt arbete där förändringsarbetet 

behöver genomföras succesivt för att förändringsmotstånd hos personal ska minimeras och för 

att planerad lösning ska fungera väl med omvärldsförändringar.  

 

För att uppnå en helhetslösning som inkluderar båda rotorsakerna, och samtidigt minimerar 

viten och missnöje samt höjer asfaltkvalitet och produktionshastighet, krävs en längre studie. 

På grund av examensarbetets begränsade tidsomfång var inte båda rotorsakerna möjliga att 

bearbeta och eftersom överenskommelse låg i att främst granska materialets orsaker lades 

tonvikt på att finna förbättringsmöjligheter där. Det är dock viktigt att arbeta med 

materialkunskapen och organisationskulturen parallellt för att lyckas under längre sikt. Fortsatta 

experiment för att utröna materialproblematiken är essentiellt på samma gång som en kultur 

formas där personalen har tid för experiment, utvärdering och eventuella misslyckanden.  

4.3.2 Viktiga materialparametrar 

Baserat på insamlad empiri och teori anses de viktigaste materialparametrarna att granska för 

att optimera hålrumshalten under asfalttillverkning vara: asfaltåtervinning, bitumen, filler samt 

tillverknings- och instampningstemperatur. Eftersom returasfalt innehåller åldrat bitumen och 

en högre fillerhalt än jungfrulig massa är det av vikt att kontrollera hur hålrumshalten påverkas 

av returasfalten. Det är även viktigt att granska hur mängden jungfruligt bitumen och filler bör 

förändras vid tillsättning av återvinning. Temperaturaspekten är viktig ur ett klimat-, 
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ekonomiskt- och hållfastighetsperspektiv eftersom olja används för både uppvärmning och 

asfaltens bindemedel, viskoelastiska egenskaper ändras i temperaturer samtidigt som högre 

utsläpp genereras vid hög temperatur. 

4.3.3 Testning av nuvarande receptinställningar och temperaturens påverkan 

För att granska huruvida inneboende variationer i arbetsreceptet för ABT11 160/220 finns, 

utvärdera mätsäkerheten och granska hur asfaltmassans egenskaper påverkades av respektive 

temperaturinställning testades temperaturen enligt ett OFAT-screeningförsök på två 

ABT11 160/220-massor från asfaltverket i Kållered, Göteborg. Resultatet bearbetades därefter 

på laboratoriet i Gunnilse, Göteborg. Antalet försök begränsades av produktionskostnaden för 

asfaltmassa och analystid vid laboratoriet. I förtestet varierades faktorn för 

instampningstemperatur i laboratoriemiljö,  se Tabell 4.6, och övriga inställningar hölls 

konstanta, se Tabell 4.7. Batchstorleken bestämdes till två ton/sats och blandningstiden till en 

minut för att minska kostnader samt öka sannolikheten att allt material blandades väl. Vanligtvis 

tillverkas batcher i 4 ton och blandas i cirka 45 sekunder. Cement användes som 

vidhäftningsmedel, vilket är det medel som vanligtvis används på Kållereds asfaltverk. Samma 

personer körde verket, samlade prover samt analyserade provresultatet för att minimera 

mänsklig påverkan. Även siktningstid, återvinningskampanj och stenmaterial hölls konstanta. 

 

 

 

 

 

 

 

Instampningstemperaturen överensstämde till 95% sannolikhet bäst med ett 

tredjegradspolynom för både mätning med vattenmetod och skjutmått, se Figur 4.5 och 4.6 samt 

Bilaga C för en sammanfattning. Överenstämmelsen gällde både före och efter exkluderande 

av inflytelserikt värde. Valet att exkludera det inflytelserika värde 24 gjordes efter att värdet 

varit utanför konfidensgränserna på samtliga testade regressionsanalyser. Då värdet var 

avvikande relativt övriga värden tyder det på att exempelvis mänsklig påverkan vid 

bearbetning, separationer i massan eller annan störfaktor påverkat resultatet. Vid uteslutande 

visades värde 3 och 27 även vara inflytelserika, men dessa valdes att inte uteslutas eftersom de 

låg nära övriga värden samtidigt som p-värdet inte förändrades markant vid ett exkluderande. 

För att uppnå annat än en predikterad linearitet krävs dock fler mätningar.  

 

Tabell 4.6. Instampningstemperaturer 

under screeningförsöket. 
Tabell 4.7.  Faktorinställningar under screeningförsöket. 
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Figur 4.5. Hålrumshalter vid mätning genom vattenmetoden. Y-axeln visar hålrummet och x-axeln de sju 

instampningstemperaturerna asfaltpuckarna berarbetades inom. I grafen står den rosa linjen för predikterat intervall, orange 

linje konfidensintervall och den blåa linjen målvärdet. Värdet inom den röda cirkeln är  exkluderat. 

 

 

 
Figur 4.6. Hålrumshalter vid mätning med skjutmått. Y-axeln visar hålrummet och x-axeln de sju instampningstemperaturerna 

asfaltpuckarna berarbetades inom. I grafen står den rosa linjen för predikterat intervall, orange linje konfidensintervall och 

den blåa linjen målvärdet. Värdet inom den röda cirkeln är  exkluderat. Skjutmåttsvärdena har endast använts som referens 

för asfaltmassans kvalitet i detta projekt och djupare studier har inte gjorts om den. 
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Figur 4.5 visar att det i vattenmetoden sker en stor hålrumsförändring vid 

instampningstemperaturer under 125˚C, är relativt stabil mellan 125-145˚C och börjar därefter 

sjunka kraftigt igen. Standardinstampningstemperaturen på 135˚C är därmed rimlig för 

asfaltmassa som producerats vid grader överstigande målvärdet. Med tanke på resultatet är det 

därför av än större vikt att kontrollera temperaturen för lågtempererad massa. Vid granskning 

av samtliga instampade puckar uppvisade ingen av dem löst sittande stenmaterial eller 

konsistensavvikelser, hålrumssammansättningen kontrollerades med hjälp av skjutmått, se 

Figur 4.6. För skjutmåttsberäkningarna gäller i likhet med vattentestet ovan en kraftig 

förändring vid instampningstemperaturer under 125 ˚C samt relativt stabila värden mellan 125-

155˚C. Efter 155˚C är det dock osäkrare att bestämma hålrummets riktning.  

 

Vidare gjordes en mätsystemsanalys, se kapitel 3.2.8 för beskrivning, för att se hur stor del av 

variationen som orsakats av mätsystemet. För analysen tillverkades två asfaltmassor med 

samma inställningar för att mäta reproducerbarheten. Detta eftersom det i asfalttillverkning och 

laboratorieuppföljning är svårt att granska enskilda operatörer då många krävs för att ta fram 

produkten. Det är dock av största vikt att utvärdera homogeniteten mellan asfaltmassor för att 

få högkvalitativa vägbeläggningar och den mänskliga faktorn har en central faktor. Två 

asfaltmassapuckar stampades sedan in i sju temperaturnivåer för att kunna mäta repeterbarheten 

vid varierande temperaturer. Figur 4.7-4.10 visualiserar repeterbarheten och 

reproducerbarheten.  

 

 
Figur 4.7. Variationen mellan de två instampade puckarna ur varje asfaltmassa, där de blåa markeringarna redovisar 

asfaltmassa 1 och de röda asfaltmassa 2. 

 

Majoriteten av de först stampade massorna ur varje prov uppvisar högre hålrumshalter än det 

andra samtidigt som en större spridning i hålrumshalt går att urskilja vid högre 

instampningstemperaturer. Detta bekräftas även i Figur 4.8-4.10 där istället medelvärdet från 

båda asfaltmassorna jämförs.  
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Figur 4.8. Visualiserar medelvärdet av de två puckarna från varje asfaltmassa vid varje instampningstemperatur. 

 

Vid lägre instampningstemperaturer uppvisas en låg variation mellan asfaltmassornas 

medelvärde i hålrum medan variationen ökar mellan 125-165˚C. Reproducerbarheten påverkas 

negativt av den höga variationen, vilket i sin tur ger en hög standardavvikelse för mätfelet. Fler 

än två asfaltmassor skulle dock behöva mätas för att ge en säkrare analys.  

 

 
Figur 4.9. Box-and-whiskersdiagram över spridningen mellan asfaltmassorna under samtliga temperaturinställningar. 

 

Asfaltmassa 2 uppvisar större variation än asfaltmassa 1 sett över alla temperaturinställningar. 

Eftersom massorna producerades under olika dagar kan exempelvis material- och  

vädervariationer ha påverkat utfallet.  
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Figur 4.10. Visualiserar skillnaden mellan de två puckarnas medelvärden från asfaltmassa 1 (blå) och 2 (röd) för varje 

instampningstemperatur. 

 

Resultatet uppvisade variation baserat på asfaltmassa till: �̂�𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 = 0,188007 och 

variation baserat på mätinstrument till: �̂�𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 = 0,05984, vilket ger 

�̂�𝑚ä𝑡𝑓𝑒𝑙=0,197299. Vid jämförelse med uppsatta toleransgränser ger detta en total variation 

enligt Ekvation 4.1 nedan. 

 

 

𝑃
𝑇⁄ =

6𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒

𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿
=

6×0,197299

3,5−1,5
= 0,591897  (4.1) 

 

 

Vanligtvis anses systemet vara mycket dugligt om mätfelets skattade avvikelse (P/T) 

understiger 0,1 samtidigt som värden upp till 0,3 kan anses acceptabla om särskilda skäl 

föreligger. Baserat på detta kan mätsystemet ej anses vara dugligt.  Viss problematik 

förekommer dock i resultatet eftersom förstörande provtagning gjorts på en inhomogen 

asfaltmassa, vilket medfört att gaget ansatts från både mätinstrument och råmaterialsvariation 

sammantaget även om ett försök till särskiljning gjorts. För att säkerställa en fullständigt pålitlig 

mätsystemsanalys skulle en ickeförstörande provtagning behövas, dvs. att samma provkropp 

kan analyseras flera gånger. Trots resultatet är dock åtgärder för att söka minska variationer 

essentiellt för en ökad konkurrenskraft gentemot andra entreprenörer. 
 

Utifrån testresultaten från screeningförsöket och mätsystemsanalysen bestämdes i samråd med 

personal på Skanska att stampa in asfaltmassorna under förbättringsförsöket vid dels 

laboratorieinställning men även baserat på utläggningstemperatur. Detta eftersom 

hålrumshalten förändras markant vid lägre temperaturer.  
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4.4 IMPROVE 

Syftet med improvefasen är att ta fram lösningsförslag och genomföra dessa. De verktyg som 

använts är försöksplanering samt statistisk processtyrning. 

4.4.1 Planering av experiment 

Tabell 4.8. Planering av experimentet utifrån Coleman och Montgomerys guidehänvisning. 

PAULINA JOHANSSON, LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
HÅLRUM, INSTÄLLNINGAR VID TILLVERKNING AV ASFALTMASSA 

1. EXPERIMENTETS MÅL  

Experimentets mål är att uppnå en ökad processkännedom vid kalltillsatt asfaltåtervinning i 

syfte att optimera asfaltmassans hålrumshalt (responsvariabel). Målet ska uppnås genom att 

förklara samband mellan kontrollfaktorer under asfalttillverkning där hålrummet påverkas.  

2. RELEVANT BAKGRUND 

Relevant bakgrund om respons- och kontrollvariablerna går att finna i kapitel 3.3.  

3. RESPONSVARIABLER 

 

RESPONSVARIABEL MÄTPRECISION MÄTMETOD MÅL 
Hålrumshalt (Marshall) 0,001 Vattenmetod, 

Skjutmetod 

2,0-2,2 

Hålrumshalt 

(Vägsimulering) 

0,001 Vattenmetod, 

Skjutmetod 

2,0-2,2 

 

 

4. KONTROLLVARIABLER 

KONTROLL-
VARIABEL 

NORMAL 
NIVÅ 

PRECISION 
INSTÄLLNING 

PRECISION 
MÄTNING 

LÅG 
NIVÅ 

HÖG 
NIVÅ 

FÖRVÄNTAD 
EFFEKT 

Tillverknings-

temperatur 

(˚C) 

160 +/- 10 0,1 145 175 Osäker 

hålrumseffekt. 

Beror på 

övriga 

inställningar. 

Återvinning 

(%) 

15 +/-10kg 0,01 10 25 Mer 

återvinning ger 

lägre hålrum 

om inte halten 

jungfruligt 

material 

ändras 

Bitumen (%) 6,0 +/-4kg 0,01 5,6 6,2 Mer bitumen 

minskar 

hålrummen 

Filler (%) 6,5 +/-4kg 0,01 5,0 7,0 Mer filler 

minskar 

hålrummen 
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5. KONSTANTHÅLLNA OCH STÖRANDE FAKTORER 

Tillvägagångssätt för framställning av ingående material, provtagning och analys skedde enligt 

branschpraxis och hölls därför konstanta under experimentet. Anläggningens och 

laboratorieutrustningens inställningar hölls på normalnivå och de involverade medarbetarna hade 

kvar samma uppgifter genom hela försöket för att minimera mänsklig påverkan. Asfaltmassan 

producerades i batcher à 2 ton, blandningstiden ansattes till en minut och cement användes som 

vidhäftningsmedel. Vanligtvis produceras massa i batcher à 4 ton och blandas i cirka 45 sekunder, 

men för att maximera sannolikheten för homogenitet och spara resurser minskades nivåerna. 

 

Återvinningen togs från samma kampanj och stenmaterialet i så nära anslutning till varandra för 

att optimera homogeniteten. I övrigt användes endast material för ABT11 160/220. Eftersom 

materialet i asfalt är levande är dock varje konstanthållen materialfaktor en störfaktor. I övrigt är 

väderlek och utetemperatur viktiga störfaktorer som påverkar utkomsten av högkvalitativ asfalt 

eftersom det exempelvis kan kyla ner det färdiga materialet olika mycket och därmed skapa 

variationer i färdig beläggnings hålrumshalter. Dessa störfaktorer minimerades genom att i 

förhand granska väderprognos samt utföra samtliga experiment i följd medan samma förhållanden 

rådde. Experimenten genomfördes vid en yttertemperatur på 13 ˚C och molnigt/lätt duggregn.  

6. KÄNDA OCH MISSTÄNKA SAMSPEL 

Två misstänkta samspel finns:  

 Återvinning och tillverkningstemperatur 

 Bitumen och tillverkningstemperatur 

 

Eftersom återvinning innehåller både bitumen och filler finns ett samspel mellan dessa faktorer. 

Tillsatt återvinning är dock analyserad innan tillsättning och mängd jungfruligt material anpassat 

till returasfalten, vilket innebär att samspelet inte påverkar utkomsten av detta experiment. 

7. BEGRÄNSNINGAR 

Experimenten kunde inte genomföras innan asfalttillverkningens säsongstart i slutet på april (rätt 

klimatförutsättningar så som plusgrader under dagtid och en tjälfri grund).  

Faktorn ”tillverkningstemperatur” var svår att ändra, vilket medförde att försöksdesignen 

genomfördes enligt metoden Splitplot samtidigt som randomiseringen i 

tillverkningstemperaturens två block var tvunget att frångås. Vid genomförandet gjordes därmed 

alla lågtempererade och högtempererade asfaltmassor var för sig oavsett replikat. Vidare gjordes 

satser à 2 ton istället för 4 ton och antalet försök begränsades till 16 stycken på grund av 

materialkostnad, personal- och materialtillgång samt tidsåtgång. 

8. VAL AV FÖRSÖKSDESIGN 

Experimentet baserades på en Splitplot-försöksdesign i 16 försök, varav två replikat, enligt en 24-

1 -design. Wholeplotten delades in i två grupper med fyra subplottar i respektive grupp och valet 

av en reducerad design gjordes för att kunna testa de faktorer som ansågs viktigast för studien, 

ändå upptäcka samspel av lägre grad och samtidigt spara tid och pengar. För att få fram 

analysresultat stampades respektive asfaltmassa in två gånger i ordinarie instampningstemperatur 

(135 ˚C) samt två gånger i temperaturer baserat på asfaltmassans simulerade temperatur vid 

utläggning på väg. Den simulerade temperaturen baserades på en 5-10 gradig reduktion av varje 

delförsöks tillverkningstemperatur (ett medelvärde av temperaturen i asfaltverkets blandare innan 

uttag och efter uttag på lastbilsflak).Totalt gjordes 64 marshallinstampningar, två duplikat  per 

instampningstemperatur och delförsök. 
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9. ANALYS- OCH PRESENTATIONSTEKNIK 

Experimentets resultat analyserades på 10% signifikansnivå i Design Expert 10. En variansanalys 

(ANOVA/REML) genomfördes och redovisas tabeller och grafer.  

10. EXPERIMENTETS KOORDINERING 

Ansvariga för experimentets koordinering var Paulina Johansson i samråd med Tobias Pålsson, 

Thomas Lindroth och Madelaine Matsson vid Skanska.  

11. SCREENINGFÖRSÖK 

Ett OFAT-försök genomfördes för att testa nuvarande receptinställningar och 

instampningstemperaturens påverkan på hålrumshalten. Två batcher à 2 ton asfaltmassa med 

normalinställningar producerades samt 14 marshallinstampningar i sju temperaturer.   

4.4.2 Genomförande av experiment 

Inför försöket skapades nya arbetsrecept i enlighet med försöksdesignens inställningar för att 

säkerställa att den mänskliga faktorn minimerades vid invägning av material. I Tabell 4.9 

redovisas den försöksplan som användes under experimentet. 

 
Tabell 4.9. Improveförsökets försöksplan i den körordning som genomfördes inklusive uppnådd respons för varje försök. 
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1 1 145 10 5,6 5 2,77 3,58 

1 2 145 25 5,6 7 2,87 3,91 

1 3 145 10 6,2 7 1,86 1,67 

1 4 145 25 6,2 5 2,01 2,49 

3 5 145 10 5,6 5 2,59 2,53 

3 6 145 25 5,6 7 2,04 3,12 

3 7 145 10 6,2 7 1,14 1,14 

3 8 145 25 6,2 5 1,76 2,15 

2 9 175 10 5,6 7 3,21 3,29 

2 10 175 25 5,6 5 3,21 3,31 

2 11 175 10 6,2 5 1,77 1,56 

2 12 175 25 6,2 7 2,62 2,76 

4 13 175 10 5,6 7 2,61 2,20 

4 14 175 25 5,6 5 3,12 3,58 

4 15 175 10 6,2 5 2,17 2,06 

4 16 175 25 6,2 7 1,67 1,79 

 

Inom respektive wholeplot färgkoordinerades därefter arbetsrecepten och skrevs ut för att 

maskinisten lättare skulle kunna övervaka och styra processen, se Figur 4.11, Bild 1. Vid 

försökets start tilldelades därefter varje subplot varsin varmstensficka och kördes i rak efterföljd 

för att minimera påverkan från yttre faktorer, se Figur 4.11, Bild 2. Asfaltmassan tömdes 

därefter från varmstensfickorna till ett flak där provtagning kunde tas, se Figur 4.11, Bild 3. 

Temperaturen togs för hand med en kalibrerad instickstermomenter på flaket, se Figur 4.11, 
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Bild 4, och maskinellt inne i blandaren för att kunna kontrollera återvinningens kyleffekt. 

Därefter paketerades asfaltprovet i en kartong för vidare analys vid laboratorium, se Figur 4.11, 

bild 5. Vid varje ny wholeplotgrupp kontrollerades inställningarna och materialet fylldes på.  

Totalt tog de 16 försöken cirka 5 timmar att genomföra, 5 medarbetare på asfaltverket hjälpte 

till och 32 ton asfalt tillverkades. 

 

 
Figur 4.11. Arbetsgången vid genomförande av experimentet sammanfattad i fem bilder. 

4.4.3 Analys av färdig asfaltmassas temperaturförändringar 

Under transport mellan asfalttillverkning och utläggning av färdig asfaltbeläggning kan en 

asfaltmassa inte värmas upp och enligt Skanskas bransch- och produktkännedom sjunker 

asfaltmassans temperatur mellan 5-10˚C under transport. För att bestämma 

instampningstemperaturen för hålrumshalten vid vägsimulering behövde temperaturen från de 

16 försöken därmed analyseras innan instampning, se Tabell 4.10. 

 
Tabell 4.10. Temperaturförändringar vid olika återvinningshalt. Förändringarna vid 10 respektive 25% beräknades från ett 

medelvärde av asfaltmassornas temperaturminskning från överhettning till slutlig tillverkningstemperatur. 

TILLVERKNINGS-
TEMPERATUR 

ÖVERHETTNING AV 
STENMATERIAL 

FÖRÄNDRING VID 
10% ÅTERVINNING 

FÖRÄNDRING VID 
25% ÅTERVINNING 

145˚C 185±5 ˚C 38,8 ˚C 33,1 ˚C 

175 ˚C 205±5 ˚C 70,9 ˚C 69,5 ˚C 
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Vid tillsättning av 10% återvinning indikeras att det finns svårigheter att prediktera slutlig 

massas temperatur, se Figur 4.12 och 4.13. Prediktionssvårigheter föreligger eftersom 

temperaturen växelvis stiger och sjunker på ett oberäkneligt sätt. Vid jämförelse mellan 

inledande temperaturskillnader kan anas ett trendbrott mot en lägre återvinningspåverkan efter 

omväxling till 175 ˚C även om det krävs mer data för att säkerställa sambandet. Baserat på att 

asfaltmassan blivit varmare än predikterat för tre av åtta asfaltmassor indikeras att den kylande 

effekten vid tillsättning av 10% återvinning är för oberäknelig för att nå önskad 

tillverkningstemperatur. På grund av oberäkneligheten anses processen vid tillsättning av 10% 

återvinning till 95% sannolikhet inte vara i statistisk jämvikt vid +/-3 sigma gränser. 

 

 

Tillsätts 25% återvinning indikeras en fortsatt hög variation mellan mätvärdena totalt sett 

samtidigt som ingen markant skillnad i återvinningspåverkan mellan temperaturerna 145 och 

175 kan uppvisas, se Figur 4.14 och 4.15. Eftersom standardavvikelsen är högre vid 25% 

tillsättning (4,10 jämfört med 2,41 för 10%) blir styrgränserna vidare, vilket under dessa 

inställningar indikerar en  på process i jämvikt. 

 

 

För att en jämförelse av temperaturminskningen vid 10 och 25% skulle kunna göras gjordes 

även en sammanställning med lägre sigma för 25%-tillsättningen. Vid lägre sigma indikeras 

instabilitet, se Figur 4.16 och 4.17, vilket innebär att det är lika svårt att prediktera asfaltmassans 

temperatur vid högre återvinningshalt som vid lägre halt. För att ta reda på lineariteten av 

återvinningshaltens temperaturpåverkan måste fler data från dessa och andra halter analyseras. 

 

Figur 4.12. Temperaturförändring från angivet målvärde vid 

10% Återvinning. X-led visar alla gjorda försök med 10% 

återvinning, Y-led temperaturförändring från angivet värde i 

försöken. 

Figur 4.13. Variation mellan mätvärden vid 10% återvinning. 

Figur 4.14. Temperaturförändring från angivet målvärde vid 

25% återvinning. X-led visar alla gjorda försök med 25% 

återvinning, y-led temperaturförändring från angivet värde i 

försöken. 

Figur 4.15. Variation mellan mätvärden vid 25% återvinning. 
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4.4.4 Analys av hålrumshalt 

4.4.4.1 Hålrumshalt vid laboratorietemperatur (Y1) 

För att analysera experimentets resultat användes programvaran Design Expert 10. Figur 4.18 

visar halvnormalplottar över samtliga huvudeffekter och samspelseffekter för wholeplotfaktorn 

samt subplotfaktorerna var för sig. Bruseffekter, vilka inte har någon förväntad effekt på 

modellen, skattar normalfördelningslinjen och för att en faktor ska anses vara signifikant 

(påverkar resultatet i högre grad än vad slumpen tillåter) bör den avvika från 

normalfördelningslinjen. Baserat på detta kan utläsas att endast faktor C – Bitumenhalt kan 

anses vara signifikant. Med tanke på att endast två frihetsgrader erhållits för bruset är dock 

slutsatsen om faktor a – Tillverkningstemperatur osäker. 

 

 

Ur Tabell 4.11 går det att utläsa att det förekommer viss variation mellan grupperna (modellens 

block) samt mellan residualerna. Blockeffekten hjälper till att minimera variationens påverkan 

men eftersom randomiseringen manipulerats råder fortfarande viss osäkerhet i resultatet. Vidare 

ses i Tabell 4.12 att stor variation föreligger mellan förklaringsgrad och justerad 

förklaringsgrad, vilket tyder på att modellen i dess nuvarande form inte förklarar data väl. 

Figur 4.16. 25% återvinning med snävare styrgränser utifrån 

den lägre återvinningshaltens sigma. De fyra första värdena 

gjordes vid 145 ˚C. 

Figur 4.17. Variationen mellan mätvärden vid omräknade 

styrgränser. De fyra första värdena gjordes vid 145 ˚C.  

Figur 4.18. Samtliga huvud- och samspelseffekter redovisas med hjälp av orangea och blåa rektanglar baserat på om de har 

en positiv eller negativ effekt på hålrummet. Endast huvudeffekt C – Bitumenhalt avviker från övriga huvud- och 

samspelseffekter sett från både wholeplot och subplotfördelning. Eftersom Bitumenhalten är blåmarkerad innebär det att den 

har en negativ effekt på hålrummet. Bruseffekterna redovisas som gröna trianglar.  
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Tabell 4.11  Variationskomponenter för Y1.                 Tabell 4.12. Statistisk precision för Y1 innan 

               uteslutande av signifikanta faktorer.

  

Tabell 4.13 styrker resultatet i halvnormalplottarna att endast bitumenhalten är signifikant 

baserat på att endast subplotten, och däri bitumenhalten, har p-värden understigande 0,05 

samtidigt som f-värden jämfört med p-värdet är betydligt större. Höga f-värden i relation till p-

värdena indikerar att faktorn till stor del kan förklara variationen. 30,60 i f-värde för 

Bitumenhalten styrker därmed signifikansen ytterligare. Baserat på detta exkluderades de 

faktorer vars p-värde översteg 0,05 när modellen anpassades. 

 
Tabell 4.13. ANOVA (REML) för Y1. Signifikanta faktorer är rödmarkerade för ökad visualisering. 

 

För den anpassade modellen ses ur Tabell 4.14 att p- och f-värdet visar starkare signifikans 

samtidigt som förklaringsgraderna ur Tabell 4.15 uppvisar bättre överensstämmelse.  I Figur 

4.19 presenteras modellens  mest betydelsefulla plottar.  

 
Tabell 4.14. ANOVA (REML) för anpassad modell. 

 
Tabell 4.15. Statistisk precision for anpassad modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDAVVIKELSE 0,4117 

MEDELVÄRDE 2,34 

C.V.% 17,60 

R2 0,8190 

JUSTERAD R2 0,5474 

KÄLLA VARIANS STANDARD-
AVVIKELSE 

95% CI  
LÅG 

95% CI  
HÖG 

GRUPP 0,0568 0,0865 -0,1128 0,2263 

RESIDUAL 0,1127 0,0651 0,0468 0,5467 

TOTAL 0,1695    

KÄLLA FRIHETSGRAD 
MÄTFEL 

FRIHETSGRAD 
F-

VÄRDE 
P-

VÄRDE 
 

Whole-plot 1 2,00 2,08 0,2864 Ej 

signifikant 

a-Tillverkningstemperatur 1 2,00 2,08 0,2864 
 

Subplot 6 6,00 5,55 0,0280 Signifikant 

B-Återvinning 1 6,00 0,7594 0,4170 
 

C-Bitumenhalt 1 6,00 30,60 0,0015 
 

D-Filler 1 6,00 1,05 0,3445 
 

aB 1 6,00 0,1695 0,6948 
 

aC 1 6,00 0,0992 0,7634 
 

aD 1 6,00 0,6049 0,4663 
 

KÄLLA FRIHETSGRAD 
MÄTFEL 

FRIHETSGRAD 
F-

VÄRDE 
P-

VÄRDE 
 

Subplot 1 11,00 38,75 <0,0001 Signifikant 

C- Bitumenhalt 1 11,00 38,75 <0,0001  

STANDARDAVVIKELSE 0,4268 

MEDELVÄRDE 2,34 

C.V.% 18,24 

R2 0,7486 

JUSTERAD R2 0,6857 
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Figur 4.19. Samling plottar för hålrumshalt vid laboratorietemperatur (Y1) anpassade modell där endast faktor C-

Bitumenhalt är signifikant. 

 

Plottad data uppvisade både en normalfördelning samtidigt som ingen transformering 

behövdes. Värden över 1 i DFFITS,  betraktas som inflytelserika och bör undersökas 

noggrannare för att se om de är felaktiga. Samtidigt visar värden över 1 i Cook’s, att ett försök 

inte är godkänt. Inget av asfalttesterna uppvisar DFFITS- eller Cook’s-värden överstigande 1 

och kan därmed anses godkända. Responsens fördelning mellan de fyra grupperna, där grupp 1 

och 3 är replikat samt 2 och 4, uppvisar variation. Detta förhållande var misstänkt och beror 

troligen både på materialets inhomogenitet samt slumpmässiga variationer. Genom indelning i 

grupper kunde dock blockeffekterna kontrolleras.  Under samtliga 16 försök uppvisas inga 

underkända värden och sammantaget finns därmed inga skäl att förkasta validiteten i modellens 

uppbyggnad. Fler diagram finns att studera i Bilaga D. 
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4.4.4.2 Hålrumshalt vid vägtemperatur (Y2) 

I Figur 4.20 redovisas Y2:s halvnormalplottar. Till skillnad från Y1 går det att utläsa att utöver 

faktor C – Bitumenhalt är även faktor B - Återvinning signifikant. Varken 

tillverkningstemperatur (wholeplot), filler eller något samspel kan betraktas vara signifikanta. 

 
 

Figur 4.20. Samtliga huvud- och samspelseffekter redovisas med hjälp av orangea och blåa rektanglar baserat på om de har 

en positiv eller negativ effekt på hålrummet. Huvudeffekt B – Återvinning och huvudeffekt C – Bitumenhalt  avviker från övriga 

huvud- och samspelseffekter sett från både wholeplot och subplotfördelning. Eftersom Bitumenhalten är blåmarkerad innebär 

det att den har en negativ effekt på hålrummet medan den orangea markeringen för återvinningen indikerar en positiv effekt. 

Bruseffekterna redovisas som gröna trianglar. 

 

I likhet med resultatet från Y1 finns också för Y2 en viss variation mellan grupperna och mellan 

residualer, se Tabell 4.16, samt en stor variation mellan förklaringsgrad och justerad 

förklaringsgrad, se Tabell 4.17. Även här tyder det på att modellen i dess nuvarande form inte 

förklarar data väl. Ur ANOVAN (REML), Tabell 4.18,  verifieras att faktor B och C är 

signifikanta baserat på f- och p-värden. Anpassad modell baserades därför på dessa faktorer. 

 

 
Tabell 4.16. Variationskomponenter för Y2.               Tabell 4.17. Statistisk precision för Y2 innan  

            uteslutande av signifikanta faktorer 

 
  

KÄLLA VARIANS STANDARD-
AVVIKELSE 

95% CI 
LÅG 

95% CI 
HÖG 

GRUPP 0,0567 0,0775 -0,0951 0,2085 

RESIDUAL 0,1443 0,0645 0,0705 0,4445 

TOTAL 0,2010    

STANDARDAVVIKELSE 0,5334 

MEDELVÄRDE 2,57 

C.V.% 20,75 

R2 0,8250 

JUSTERAD R2 0,5624 
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Tabell 4.18. ANOVA (REML) för Y2. Signifikanta faktorer är här rödmarkerade för bättre visualisering. 

 

Vid granskning och borttagning av ickesignifikanta faktorer ur modellen tyder f- och p-värdena 

i Tabell 4.19 på att rätt faktorer undersöks samtidigt som förklaringsgraderna, se Tabell 4.20, 

visar på en bättre överenstämmelse.  

 
Tabell 4.19. ANOVA (REML) för anpassad modell. 

KÄLLA FRIHETSGRAD 
MÄTFEL 

FRIHETSGRAD 
F-VÄRDE P-VÄRDE  

Subplot 2 10,00 26,82 < 0.0001 Signifikant 

B-Återvinning 1 10,00 11,17 0,0075 
 

C-Bitumenhalt 1 10,00 42,48 < 0.0001 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Granskas den samlade diagramförteckningen för den anpassade modellen, se Figur 4.21 och 

Bilaga D kan ses att det även här inte finns några skäl att misstänka att modellen inte kan 

förklara data. Normalfördelning uppvisas, ingen transformering behövs, inga försök kan anses 

mer inflytelserika än andra och alla försök var godkända. Även här uppvisas dock viss variation 

mellan de fyra blocken, vilket kan ha berott på både systematiska och slumpmässiga orsaker på 

samma sätt som för Y1. Därför genomfördes en normalfördelningsstudie för att bättre kunna 

överblicka resultatet, se Figur 4.22. Normalfördelningsstudien verifierar att resultatet med 95% 

sannolikhet att normalfördelning inte kan uteslutas.  

 

KÄLLA FRIHETSGRAD MÄTFEL 
FRIHETSGRAD 

F-
VÄRDE 

P-
VÄRDE 

 

Whole-plot 1 2,00 0,0001 0,9927 Ej 

signifikant 

a-Tillverkningstemperatur 1 2,00 0,0001 0,9927 
 

Subplot 6 6,00 6,90 0,0166 Signifikant 

B-Återvinning 1 6,00 8,32 0,0279 
 

C-Bitumenhalt 1 6,00 31,64 0,0013 
 

D-Filler 1 6,00 0,6270 0,4586 
 

aB 1 6,00 0,0538 0,8243 
 

aC 1 6,00 0,7006 0,4346 
 

aD 1 6,00 0,0672 0,8041 
 

STD. DEV. 0,4484 

MEAN 2,57 

C.V. % 17,44 

R² 0,7921 

JUSTERAD R² 0,7166 

Tabell 4.20. Statistisk precision för  

anpassad modell. 
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Figur 4.21. Samlad diagramförteckning över försöken avseende anpassad Y2. Sett från övre vänstra hörnet: Normalplott, Box-

Cox, DFFITS, Cook's och ett diagram som granskar variationen i  respektive grupp mot varandra. 

 

 
Figur 4.22.  Normalfördelningsstudie för Y1 och Y2. Båda responsvariablerna uppvisar värden över 0,05, vilket indikerar att 

normalfördelningsantagande inte kan förkastas. Det lägsta p-värdet ur respektive responsvariabel står utskrivet med rött. 
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4.4.5 Optimeringsanalys och förbättringsförslag 

Baserat på analysen för Y1 och Y2 genomfördes en optimeringsanalys med hjälp av Design 

Expert 10. Vid optimeringsanalys bestäms prioritet att nå uppsatta värden mellan 1-5, där 5 har 

högst prioritet. Högst vinst både ekonomiskt och miljömässigt fås om återvinningshalten 

maximeras och bitumenhalten minimeras. Målvärdet  för hålrumshalten både på simulerad 

vägbeläggning och för laboratorieinstampning ansattes därför till 2,0 samtidigt som bitumenhalt 

minimerades, återvinningshalten maximerades, fillerhalten och tillverkningstemperatur till att 

vara inom intervallet. Utifrån det gavs det optimala förhållandet till inställningarna i Figur 4.23. 

 

För varje optimeringsinställning fås närmare ett hundratal optimeringsförslag att välja mellan 

och en granskning av dessa förslag görs därför baserat på hur faktorerna varierar innan en 

slutsats kan dras. Vid genomgång av förslag sågs att inställningarna för tillverkningstemperatur 

och filler inte spelar roll, vilket är i linje med deras icke-signifikans från föregående kapitel. 

Tillverkningstemperaturen och fillerhalten kan därmed inneha den inställning asfaltverket 

finner lämpligt. Ur ekonomiska och miljömässiga skäl rekommenderas dock en så låg 

tillverkningstemperatur som möjligt. Eftersom bitumen och återvinning båda är ekonomiskt 

och miljömässigt viktiga, samtidigt som hålrummet påverkas av dess inställningar och samma 

återvinningshalt inte alltid kan användas, analyserades data dels baserat på hur bitumenet kunde 

minimeras, se Tabell 4.21, och dels hur nära målvärdet hålrummet kunde komma vid olika 

återvinningshalter, se Tabell 4.22. Vid samtliga inställningar gicks samtliga optimeringsförslag 

igenom för att säkerställa att rätt värden ansattes i nedanstående tabeller. 

  

Figur 4.23. Exempel på optimum med prioritet (4/5) för  bitumenhalt och (3/5) för övriga faktorinställningar. Bilder med röda 

prickar visualiserar försöksfaktorer medan blåa prickar redogör för responsvariablerna. 
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Tabell 4.21. Sammanfattning av hålrumvärden när bitumenhalt minimeras vid 10, 15, 20 och 25% återvinningshalt och 

hålrummens målvärde ansattes till 2,0.   

BITUMENMINIMERING VID OLIKA ÅTERVINNINGSHALTER 

TILLVERKNINGS-
TEMPERATUR 

ÅTERVINNING BITUMEN FILLER 
HÅLRUM 
(LAB) 

HÅLRUM 
(VÄG) 

Oberoende 25,0 5,87 Oberoende 2,39 2,95 

Oberoende 20,0 5,85 Oberoende 2,42 2,78 

Oberoende 15,0 5,83 Oberoende 2,45 2,61 

Oberoende 10,0 5,82 Oberoende 2,46 2,41 

 

 
Tabell 4.22. Sammanfattning av hålrumshalter när bitumenhalt ansattes vara inom intervallet istället för att minimeras vid 

10,15, 20, 25% återvinningshalt och hålrummets målvärde ansattes till 2,0. 

HÅLRUMSHALTER VID OLIKA ÅTERVINNINGSHALTER 

TILLVERKNINGS-
TEMPERATUR 

ÅTERVINNING BITUMEN FILLER 
HÅLRUM 
(LAB) 

HÅLRUM 
(VÄG) 

Oberoende 25,0 6,12 Oberoende 2,00 2,44 

Oberoende 20,0 6,12 Oberoende 2,00 2,22 

Oberoende 15,0 6,12 Oberoende 2,00 2,01 

Oberoende 10,0 6,02 Oberoende 2,15 2,00 

 

Utifrån tabellerna går att utläsa att: 

 tillverkningstemperatur och filler kan ansättas oberoende 

 minskade bitumenhalter påverkar hålrummet negativt 

 hålrummet på väg påverkas negativt av ökade återvinningshalter 

 hålrummet på lab påverkas inte av ökade återvinningshalter 

 mindre återvinningshalt kräver möjligen mindre bitumenhalt men ökar möjligen 

hålrummet vid lab (krävs dock mer studier innan fullständiga slutsatser kan dras) 

 bara vid återvinningshalter lägre än 15% är hålrumshalten vid lab och väg relativt lika. 

Över 15% skjuter hålrumshalterna på väg i höjden 

 marginella skillnader föreligger för både bitumenhalt i båda ovanstående tabeller, 

vilket är bra då det indikerar att 5,85 respektive 6,12 är nära ett ”optimum” och är 

därmed en relativt robust inställning. 

 

Som komplement granskades i Tabell 4.23 och 4.24 hur nuvarande bitumeninställningar (6,0) 

och tidigare framkomna optimala bitumenhalten ur Figur 4.23 (5,96) påverkar hålrummet vid 

varierande återvinningshalter.  
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Tabell 4.23. Sammanfattning av hålrumshalter för konstanthållen bitumenhalt på 6,0 med varierande återvinningshalt. 4.23. 

Sammanfattning av hålrumshalter för konstanthållen bitumenhalt på 6,0 med varierande återvinningshalt. 

BITUMENHALT 6,0 

TILLVERKNINGS-
TEMPERATUR 

ÅTERVINNING BITUMEN FILLER 
HÅLRUM 
(LAB) 

HÅLRUM 
(VÄG) 

Oberoende 25,0 6,00 Oberoende 2,18 2,68 

Oberoende 20,0 6,00 Oberoende 2,18 2,47 

Oberoende 15,0 6,00 Oberoende 2,18 2,26 

Oberoende 10,0 6,00 Oberoende 2,18 2,05 

 
Tabell 4.24. Sammanfattning av hålrumshalter för konstanthållen bitumenhalt på 5,96 med varierande återvinningshalt. 

BITUMENHALT 5,96 

TILLVERKNINGS-
TEMPERATUR 

ÅTERVINNING BITUMEN FILLER 
HÅLRUM 
(LAB) 

HÅLRUM 
(VÄG) 

Oberoende 25,0 5,96 Oberoende 2,24 2,76 

Oberoende 20,0 5,96 Oberoende 2,25 2,55 

Oberoende 15,0 5,96 Oberoende 2,25 2,34 

Oberoende 10,0 5,96 Oberoende 2,25 2,13 

 

Sänks bitumenhalten genereras cirka en tiondels högre hålrum. Hur viktigt skillnaden är blir 

därför upp till respektive asfaltverk att bedöma eftersom hålrumshalten under samtliga 

optimeringsförsök fortfarande uppvisat godkända resultat (1,5-3,5 för lab och 1,5-5,0 för väg). 

De nuvarande bitumeninställningarna genererar bra hålrum under de förhållanden som rådde 

under experimentet. Hålrumsvariationerna anses därmed uppkomma av andra skäl än de som 

undersökts här, även om det vid ökade återvinningshalter kan det vara av vikt att öka 

bitumenhalten till 6,12 för att minska hålrumsvariationen på väg. Variationen ger en ökad 

osäkerhet för utläggarna och ökar sannolikheten för viten. Beroende på dagspriset för bitumen 

och den återvinningshalt som brukas vid respektive tillfälle kan därför olika svar bli aktuella, 

men en rekommendation är att tillverka arbetsrecept baserade på återvinningshalt. Som slutsats 

kan tilläggas att marshallinstampning vid laboratorium ger en skev uppfattning om de 

hålrumsförhållanden som genereras på väg vid tillsättning av stora mängder återvinning.   

 

Eftersom hålrummen inte påverkas i hög utsträckning vid tillsättning upp till 15% återvinning 

kan det vara av värde att få upp asfaltverkens produktion på kontinuerlig basis till denna nivå 

med tanke på att asfaltverk med parallelltrumma kan tillsätta betydligt mer återvinning med 

effekt.  Om en jämförelse ska göras med de antaganden som gjorts inför experimentet, se Tabell 

4.8, ger dock en ökad återvinningshalt också ökade hålrum på vägbeläggningen. Detta är en 

motsatt effekt än vad som förutsågs och därmed något som bör tas i beaktande vid 

asfalttillverkning.  
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4.4.6 Kommentarer och avvikelser som skett under experimentet 

Eftersom faktor B (Återvinningshalt) varit aktiv för den ena responsvariabeln och inte den andra 

gjordes ett försök att ta bort faktorn ur modellen för hålrumshalt på väg i syfte att granska 

huruvida faktorn var aktiv eller inte. Baserat på att förklaringsgrad, justerad förklaringsgrad och 

p-värde för modellen sjönk markant drogs slutsatsen att faktorn trots allt har en påverkan. 

Samtliga icke-aktiva faktorer uppvisade dessutom höga värden, vilket medför att deras 

eventuella signifikans ur respektive modell kan dementeras.  

 

Eftersom två replikat gjordes kunde  resultat fås på faktor a (Tillverkningstemperatur). 

Resultatet påverkas dock av att blockinställningarna var tvunget att frångås, vilket gör att faktor 

a blivit mer opålitligt. Även vid frångående av block var faktorn svår att få konstant och en 

variation på ±15˚C uppkom. Dessa två omständigheter kan medföra att 

tillverkningstemperaturens signifikans kan ifrågasättas. Förklaringsgraderna med och utan 

faktorn analyserades, under vilka faktorn ej ansågs signifikant. Under optimeringsanalysen 

redovisade faktorn dessutom ett oberoende beteende för hålrumshalterna, vilket ytterligare 

stärkte beslutet att anse faktorn som icke-signifikant.  

 

Vidare tog det drygt två veckor innan laboratoriet hade möjlighet att analysera tillverkade 

asfaltmassor, vilket kan ha påverkat resultatet eftersom massorna värmdes upp på nytt och inte 

stampades direkt. Att dessutom proverna inte kunde göras under samma dag kan även ha 

påverkat responsvariablerna. Dock är hålrumsframställningar en långdragen laboratorieprocess, 

vilket i sig medfört en orimlighet i att de 64 proverna som gjordes hade kunnat genomföras 

samtidigt. För att stärka resultaten analyserades samtliga prover av samma person på samma 

laboratorium. Under tillverkningen på asfaltverket gick allting enligt planerna. 

 

Slutligen var experimentet och optimeringsanalysen relativt svårbearbetad eftersom splitplot 

användes och många faktorer analyserades med få försök. Det finns därför en osäkerhet i alla 

data och vidare försök skulle behövas för att verifiera eller dementera slutsatserna.   

4.4.7 Övriga förbättringsförslag 

Den övergripande frågeställningen för improvefasen från metodvalet syftade till att besvara hur 

orsaker till variation kunde elimineras. Även om en förbättring kan uppnås genom en förståelse 

av materialegenskaperna enligt ovanstående kapitel har ett flertal områden med 

förbättringspotential för variationshantering identifierats under examensarbetets gång.  

 

Statistisk processtyrning, organisationskultur och värdeflödesanalys är de tre områden som 

rekommenderas Skanska att granska. Idag är det svårt att följa materialet från krossning till 

utläggning på grund av ett flertal faktorer omnämnda i define, measure och analyze. Detta gör 

det svårt att se vad som blivit fel och i sin tur göra förbättringar. Sett till orsak-

verkandiagrammet ur analyzefasen, Figur 4.4, beror svårigheterna från en kombination av (1) 

Datahantering, (2) Kommunikation, (3) Resurshantering och (5) Organisationskultur. En 

rekommendation är att implementera styrdiagram i hela produktionen för att lättare kunna styra 

och övervaka processen. Personalen måste även utbildas för att skapa en förståelse för varför 

det är viktigt att ta tester, och ta tester på rätt sätt, samt göra uppföljningar. Störst vikt är dock 

att implementera förbättrad styrning för samtliga fraktioner på Bergmaterial eftersom dålig 

kvalitet längst upp i produktionsflödet påverkar hela det fortsatta flödet och därmed genererar 

stora kostnader för Skanska.  
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Eftersom Bergmaterial redan utför provtagning minst en gång i veckan samtidigt som materialet 

produceras kontinuerligt, jämfört med asfaltmassor som sker satsvist och med varierande 

massatyper, kan styrdiagram användas redan nu. Provtagningen måste dock tas på allvar, 

kommunikationen gentemot underentreprenörer och andra avdelningar bli bättre och tid 

avsättas till att löpande följa upp resultaten. Det är av största vikt att personalen förstår vikten 

av korrekt provtagning och datasamling. Använd tid för styrdiagramsgranskning är i det långa 

loppet en tids- och kostnadsbesparing eftersom Skanska visuellt kan utläsa avvikelser snarare 

än endast jämföra siffror mot varandra.  

 

Vid tillsättning av stenmaterial till kalldoseringen är det idag tätt mellan fraktionsfickorna och 

låga väggar separerar dem. Detta kan leda till att en ökad felsortering förekommer. Ingen 

detaljerad granskning avseende detta har genomförts i denna studie, men för att öka 

produktiviteten vid asfaltverken är det av vikt att kontrollera tillsättningsproceduren samt 

eventuellt använda högre avskiljningsväggar. En värdeflödesanalys vore här lämplig att 

genomföra för att granska hur mycket som sorteras rätt. 

 

Gällande Asfaltverken är styrdiagram svårare att införa i dagsläget eftersom allt för få prover 

av varje massa skickas för analys. Dessutom analyseras asfaltmassa var 2000:e ton oberoende 

av massatyp, vilket ger en skev uppfattning om arbetsreceptens, materialets och asfaltverkets 

förmåga att producera högkvalitativ asfaltmassa som inte avviker från målvärde. Som det är nu 

testas vissa massasorters hålrum inte alls under ett år. En stark rekommendation är att Skanska 

vid tätare intervall skickar prover på analys för att på så sätt bygga upp en databank. Nyttan 

med en databank överstiger kostnaden eftersom kvalitetssäkring tvingas ske efter asfalten 

levererats till kund samtidigt som förbättringar i arbetsrecept är svåra att implementera om en 

massa bara testas tre gånger på en säsong. Även om ABT11 av många ses som en väl inarbetad 

asfaltmassa behöver den kontinuerligt kvalitetssäkras för att eventuella problem ska upptäckas. 

Prover bör därför tas beroende av massatyp för att säkerställa att alla massor kontrolleras 

kontinuerligt. Styrdiagram blir därför ett mål för längre sikt. På kort sikt vore det bra om tid 

avsattes till att kontrollera tillverkad asfaltmassa samt göra prover för att reducera 

resursslöseriet. Exempelvis är det slöseri att asfaltverkens produktionschefer ansvarar för att 

göra provtagning och leverera massaprover till laboratorium flera timmar bort när kompetensen 

behövs för att styra och kontrollera kvaliteten. Med tanke på temperaturens och återvinningens 

betydelse för hålrumshalten är det även av vikt att de dokumenteras i resultatliggarna samt 

kommuniceras till utläggarna. Nuvarande resultatliggare kan med fördel användas för 

asfaltverkets statistik och för utläggarna kan temperaturer och återvinningshalt skrivas in i det 

dokument som mottas vid massaupphämtningen på asfaltverket.  

 

Länken mellan stenmaterial och asfaltmassa bör även tydliggöras för att öka asfaltens kvalitet. 

Önskvärt vore att provtagningsnumret från Bergmaterials analyssvar kunde föras vidare till 

tillverkad massa samt asfaltverkets resultatliggare. Eventuellt även att en gemensam 

resultatliggare kunde föras i de fall stenen köps in internt med tanke på att avvikelser i 

stentillverkningen inte delges asfaltverken. Dessutom behöver interndatabasen snarast ses över 

för att möjliggöra kvalitets- och kommunikationsförbättringar. Genom detta skulle det bli 

lättare att identifiera avvikelser i asfaltmassan. Utifrån intervjuerna är en stark rekommendation 

att organisationskulturen ses över och att samarbete och samverkan implementeras i större 

utsträckning. 
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4.5 CONTROL 

Syftet med controlfasen är att säkerställa att uppnådda resultat bibehålls samt att vidareutveckla 

resultatet från tidigare faser. I fasen presenteras en utvecklingstrappa samt exempel på hur 

arbetet med statistisk processtyrning kan användas i produktionen. 

4.5.1 Utveckling och uppföljning 

För att arbeta med de rekommendationer som gavs Skanska under föregående fas har en 

utvecklingstrappa utvecklats. Utvecklingstrappan, se Tabell 4.25, baseras på områdena 

kommunikation, resurshantering och engagemang samt datahantering och syftar till att Skanska 

ska kunna följa upp utvecklingsarbetet samtidigt som deras organisationskultur bearbetas. I 

dagsläget befinner sig flertalet anläggningar på det första trappsteget av tre och förhoppningen 

är att Skanska inom följande år ska uppnå nivå tre vid majoriteten av anläggningarna genom 

styrning och därmed ha förbättrat både sin organisationskultur och materialkunskap. 

 
Tabell 4.25. Utvecklingstrappa i tre steg där steg 1 (gult) signalerar den bas som Skanska befinner sig på i dagsläget. Steg 2 

är ljusgrönt och står för en mellannivå. Steg 3 (mörkgrönt) är den nivå Skanska bör sträva efter att uppnå för att motverka 

hålrumsvariationer orsakade av organisationskultur och bristande materialkunskap. 
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Systematik saknas gällande 

vad, när, var, vem, varför 

och på vilket sätt saker ska 

kommuniceras i samtliga 

processer samt med kunder 

och underentreprenörer 

Viss regelbundenhet 
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sätt saker ska 

kommuniceras i samtliga 
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kunder och 

underentreprenörer 

Regelbundenhet gällande 

vad, när, var, vem, varför 

och på vilket sätt saker 
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underentreprenörer 

Mestadels muntlig 

kommunikation i 

avhjälpande syfte 

Mestadels muntlig eller 
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avhjälpande syfte 

 

Både muntlig och skriftlig 

kommunikation ur i 

huvudsak förebyggande 

syfte 

Bristfällig dokumentation 

 

Mycket av 

kommunikationen från 

möten och 

processåtgärder 

dokumenteras 

All kommunikation från 

möten och 
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dokumenterad 

 

Interndatabasen ej 

uppdaterad och riktlinjer 
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dokument saknas. 
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anläggningar 
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Tid allokeras ej 

regelbundet till 

förbättringsarbete och 

utvärdering 

 

 

Viss regelbundenhet 

gällande tidsallokering 

för förbättringsarbete och 

utvärdering 

 

 

Förbättringsarbete och 

utvärdering sker på 

initiativ från 

medarbetarna och görs på 

regelbunden basis på 

avsatta tider 

Kortsiktig planering av 

verksamheten 

 

I huvudsak medellång 

planering av 

verksamheten 
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Få medarbetare är 

delaktiga och har den 

kunskap som krävs för ett 
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arbetssätt 
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lämpade arbetssätt mellan 

anläggningar och på 

avdelningsnivåer 

Minimalt antal prover tas 

ut för testning. 

Knapphändig redovisning 

och datainsamling 

Koordinering mellan 

Bergmaterial, Asfaltverk 

och Lab gällande 

provtagning. Fler prover 

än minsta möjliga 

analyseras i syfte att 

skapa en databank samt 

motverka variationer, 

utröna trendbrott och 

granska ingående 

material 

Koordinering mellan 

anläggningar gällande 

provtagning. Baserat på 

data ur databasen 

används statistisk 

processtyrning 

regelbundet för att 

förbättra produktionen 
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4.5.2 Exempel på styrdiagram för Bergmaterial 

Nedan presenteras ett urval av de data som granskats under measurefasen insatta i styrdiagram. 

Figur 4.24 visar analysvärdena för producerade stenfraktioner vecka för vecka under säsongen 

2017 till vänster och variationen mellan analysvärdena till höger. Dessa styrdiagram kan med 

fördel sättas överst i resultatliggaren vid varje fraktionskolumn för att följa upp och styra 

produktionen. Larmen visualiseras i båda diagrammen av värden utanför de röda styrgränserna, 

se röda ringar. Observera att den övre toleransgränsen för analysvärdena är snävare (USL=20) 

än styrgränserna vid tre Sigma, vilket indikerar att Bergmaterial i detta exempel inte uppnår 

Asfaltverkets krav, se svarta ringar. Styrgränserna behöver därmed sättas snävare än 

toleransgränserna vid implementering.  

 

Variationen, det högra diagrammet, är dock det viktigaste att studera med tanke på 

Asfaltverkens minskade produktionsförmåga vid varierande över- och underkornsmängd. Som 

kan utläsas i det högra diagrammet är variationen stor mellan observationerna och något som 

aktivt bör bearbetas för att optimera asfaltkvaliten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.24. Exempel på styrdiagram för Bergmaterial. De röda linjerna motsvarar respektive diagrams styrlinjer och 

mittenlinjerna diagrammens medelvärde. Decimaltalen på y-axelns högra sida motsvarar styrgränsernas numeriska värden. 

Det vänstra diagrammet redovisar stenmaterialets analysvärden (y-axel) vecka för vecka (x-axel) och det högra diagrammet 

variationerna  mellan analysvärdena (y-axel) vecka för vecka (x-axel). De röda ringarna runt analysvärdena indikerar värden 

utanför styrgränserna och de svarta ringarna värden utanför toleransgränserna. 
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5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Kapitlet behandlar kortfattat de slutsatser och rekommendationer som givits Skanska utifrån 

examensarbetets syfte och praktiska tillämpning. Utförlig information återfinns i de två 

avslutande delkapitlen från fallstudien i kapitel 4. 

 

Att förstå hur asfaltåtervinning påverkar asfaltens hålrum vid kalltillsättning är viktigt för 

entreprenörer för att hålla sig konkurrenskraftiga. På Skanska används kalltillsättning av 

asfaltåtervinning på ett flertal asfaltverk och huruvida asfaltmassan påverkas av 

kalltillsättningen var ett område som generellt inte bearbetats inom forskning i stor 

utsträckning. Inom asfaltbranschen fanns även oklarhet hur hålrummen påverkades av 

tillsättningsmetoden. Grundat på detta ansattes ett syfte med fem underliggande delmål för att 

granska och utvärdera anledningen till hålrumsvariationerna.  

 

Baserat på intervjuer, observationer, försöksplanering och olika verktyg från statistisk 

processtyrning kunde slutsatser rörande hålrumsvariationerna dras. Genom 

verktygsanvändningen framkom att asfaltens materialegenskaper påverkar hålrummet, men 

även att områden så som datahantering, kommunikation, resurshantering och 

organisationskultur påverkar resultatet, om än oklart i vilken utsträckning.  

 

För att granska och utvärdera materialegenskapernas påverkan genomfördes ett 

screeningförsök, där instampningstemperaturen varierades enligt en OFAT-design, samt ett 

förbättringsförsök enligt en Splitplot-design. I förbättringsförsöket undersöktes faktorerna 

tillverkningstemperatur, återvinningshalt, bitumenhalt och fillerhalt under 16 försök. Utifrån 

försöken kan slutsatsen dras att ett tredjegradspolynom bäst förklarade förhållandet mellan 

instampningstemperatur och hålrumshalt, att tillverkningstemperatur och fillerhalt inte 

påverkar hålrummen och att hålrummen påverkas negativt av minskade bitumenhalter och 

ökade återvinningshalter. Nuvarande bitumeninställningar (6,0) genererar bra hålrumsresultat 

vid instampningstemperatur 135˚C och därav dras slutsatsen att bitumenhalten endast är en 

delorsak till hålrumsvariationerna.  Rekommenderade materialinställningar är därmed beroende 

av de återvinningshalter som tillsätts och arbetsrecept bör göras utifrån förhållandet mellan 

återvinnings- och bitumenhalt.  

 

Utöver rekommendationer avseende materialegenskaper rekommenderas Skanska att:  

 arbeta med organisationskulturen  

 utvärdera organisationsförändringen 

 implementera statistisk processtyrning för granskning och kontroll av tillverkningen  

 samla data och skapa förståelse för datainsamling 

 förbättra interndatabasen 

 applicera en värdeflödesanalys över materialflödet från Bergmaterial till Utläggning. 

Många icke-värdeskapande aktiviteter har identifierats och dessa bör minimeras för att 

optimera processen och minimera kostnader.  
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6 DISKUSSION 
I kapitlet diskuteras examensarbetets syfte och metodval, resultatens reliabilitet och validitet 

samt förslag på fortsatta studier rörande asfaltens materialegenskaper. Tankar om vad som 

kunnat göras annorlunda och vad som gått mindre bra beskrivs för att läsaren ska kunna bilda 

sig en uppfattning om examensarbetets giltighet. 

 

6.1 SYFTE OCH METODVAL 

Syftet med examensarbetet var att granska och utvärdera orsakerna till varför hålrumshalter 

under asfalttillverkning varierar vid tillsättning av kallt asfaltgranulat samt ge 

rekommendationer för en förbättrad produktion med avseende på hålrumshalt. Med hjälp av 

DMAIC-metodens fasstruktur har verktygsval i samtliga avseenden underlättats, där verktygen 

inom statistisk processtyrning och försöksplanering har spelat en central roll för att uppfylla 

syftet. Att tidigt i arbetet strukturera syftet i delmål, tänkta att besvaras i DMAIC:ens faser, 

underlättade även metodval och har medfört att examensarbetet grundat sig mer på fakta än på 

subjektiva bedömningar.  

 

Tidigt under examensarbetet sågs att två riktningar hade kunnat tas för att besvara arbetets syfte 

och målsättning: att experimentellt undersöka komponenter i asfaltmassa eller undersöka 

Skanskas organisationskultur. För att uppnå ett optimalt hålrumsresultat är min åsikt att båda 

dessa rotorsaker skulle ha behövts analyseras under en lägre tid. Eftersom Skanska uttryckt ett 

behov av en ökad materialkunskap samtidigt som examensarbetets avgränsade tidsspann endast 

möjliggjorde att en orsak granskades. 

 

Experimentet var svårnavigerat och omfattande beroende på att många personer logistiskt sett 

var delaktiga, innefattade omfattande kostnader samtidigt som säsongsstarten in i det sista var 

osäker. Detta påverkade i högsta grad både planeringen, genomförandet och experimentets 

resultat eftersom allt blev uppskjutet en längre tid. Att dessutom använda sig av en Splitplot, 

där blockning och randomisering manipulerats, försvårade samtliga delar av experimentet och 

arbetet hade underlättats väsentligt om en vanlig försöksdesign varit möjlig. Resultatet hade 

dessutom varit lättare att tolka. Eftersom tillverkningstemperaturen misstänktes påverka 

hålrumshalten och samtidigt inte kunde randomiseras var dock randomisering inte ett rimligt 

alternativ. I efterhand är jag nöjd med beslutet att använda en Splitplotdesign, då det gav en bra 

erfarenhet inför arbetslivet. Vidare kan ses att statistiska metoder delvis är svåra att fullständigt 

tillämpa på asfalt eftersom materialet innehar en så pass hög inneboende variation och därmed 

är svår att precisera och replikera. Den mänskliga faktorn är även inblandad i samtliga delar i 

asfalttillverkningens flöde, vilket även kan ha påverkat resultatet.  Även om resultaten vid 

försöksplaneringen varit svåranalyserade anses ändå att goda resultat uppvisats.  

 

Resultatet kan ha begränsats av att endast studera asfalttillverkningen, vilket var en av 

avgränsningarna för examensarbetet. En simulering av asfaltbeläggning ger heller inte samma 

resultat som verkliga vägförhållanden. Genom att både OFAT-screeningförsöket, som 

uppvisade ett tredjegradsförhållande avseende temperatur, och experimentet i improvefasen, 

som visade att även återvinning och bitumenhalt påverkar, kan en första indikation ändå ges 

avseende beläggningsförhållandena.  Sambandet mellan återvinning, tillverkningstemperatur 

och hålrumshalter kan dock inte uteslutas om resultatet från screeningförsöket och 

förbättringsförsöket jämförs. Det är svårt att säga om högre hålrum kommer från ökad 

återvinnings kyleffekt eller bara inträffat för att marshallinstampningstemperaturen ändrats.  
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Att studera andra faktorer hade möjligen givit ett annorlunda resultat. Till exempel hade 

korndensitet och flisighetsindex varit intressanta att granska i en försöksdesign även om det 

logistiskt och ekonomiskt sett varit svårgenomfört. I efterhand anses fortfarande att rätt faktorer 

granskats men att nivåinställningarna för återvinning vid faktorförsöket hade kunnat vara 

vidare. Det var viktigt att kartlägga temperaturens påverkan och fortsatta studier på området 

kommer bli betydligt enklare när tillverkningstemperaturens signifikans för laboratoriet kan 

uteslutas. Återvinningens roll i och med EU:s hårdare direktiv och rådande 

klimatförutsättningar är av relevans och detsamma gäller för bitumen. Med tanke på att filler är 

en av de inställningar som produktionschefer idag ändrar först vid felande hålrumshalter var 

det intressant att se att fillerhalten inte påverkar hålrummet.   

6.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 

De statistiska verktyg och metoder som använts under examensarbetet kan med fördel tillämpas 

på andra företag med asfalttillverkning. Baserat på Naturvårdsverkets rapport som nämndes i 

kapitel 1 saknas statistik för samtliga asfaltentreprenörer i Sverige. Övriga entreprenörer skulle 

därmed vara behjälpta av de statistiska verktyg och metoder som använts i denna studie. Deras 

material och maskiner kan till viss del ha andra egenskaper och förutsättningar, vilket medför 

att de kan få varierande resultat vid en försöksplanering. ABT11-massa används dock av alla 

Svenska asfaltentreprenörer, vilket gör att rapporten är av värde för dem även om resultatet inte 

är fullt applicerbart vid andra asfaltverk eller vid asfaltverk med annan tillsättningsmetod för 

återvinning. Metoden är däremot fullt applicerbar på andra asfaltverk, där exempelvis statistisk 

processtyrning kan underlätta alla företags arbete och mjukare analyser så som 

släktskapsdiagram är bra för att förstå problematik. Det principiella tillvägagångssätten under 

denna studie anses därmed vara applicerbara inom andra företag och branscher.  

 

Gällande empiriinsamling anses en varierande tillförlitlighet ha uppnåtts. Vid intervjuerna var 

respondenterna i hög utsträckning samstämmiga i sina uttalanden, vilket har ökat 

tillförlitligheten att både uppnå samma resultat vid senare tillfällen av andra observatörer samt 

att rimliga orsakssamband utifrån insamlad data bestämts. Baserat på intervjusvaren anses dock 

numeriska historiska data ha sämre reliabilitet än vid första anblick. Ökas tillförlitligheten och 

insamlingen av statistiska data från tillverkningen skulle reliabiliteten stärkas för studier vid ett 

senare tillfälle och eftersom flera kvantitativa studier genomförts har tillförlitligheten ökats. 

Tack vare att de kvalitativa och kvantitativa metoderna användes överlappande anses både 

reliabilitet och validitet därmed ha varit relativt bra.  

 

Även för experimenten kan reliabiliteten delvis ifrågasättas på grund av mätsystemets svårighet 

att uppvisa dugliga resultat. Reliabiliteten kan ändå anses ha varit hög utifrån materialets 

förutsättningar eftersom två replikat gjordes, blockeffekter studerats och splitplot använts 

utifrån den svårvarierade faktorn. Att dessutom signifikanta faktorer för hålrummet uppvisats 

tyder på tillförlitlighet i datamaterialet. Det som kan ha minskat reliabiliteten och validiteten 

för experimentet var att splitplot var relativt svårbearbetad och inställningarna svåra att hålla 

konstanta samtidigt som många faktorer analyserades med få försök. En viss osäkerhet finns 

därför i alla data att rätt orsakssamband identifierats och att samma resultat skulle uppnås vid 

senare studier även om faktorinställningarna och mätutrustning kontrollerades noggrant under 

experimenten.  

 

Slutligen anses validiteten ha ökats avseende både empiri och teori eftersom flera källor 

genomgående använts för att finna mättnad i studien. 
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6.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

För asfaltens materialegenskaper finns ett stort urval av studier att göra. Baserat på resultatet 

av denna studie samt genomförd litteraturstudie sammanfattas nedan förslag på fortsatta studier 

applicerbara inom hela asfaltbranschen.  

 

Att undersöka: 

 förhållandet mellan bitumenhalt, återvinningshalt och hålrum vid mindre 

återvinningshalter. Detta eftersom experimentet gav indikationer på att hålrummet vid 

lab eventuellt ökade vid lägre återvinningshalt. 

 huruvida experimentresultatet är densamma vid varmtillsatt återvinning 

 hur förhållandet mellan faktorerna påverkas vid återvinningshalter över 25%. Detta då 

tidigare forskning indikerat större komplexitet ju högre halter som tillsätts. 

 hur asfalten påverkas vid tillsättning av andra återvinningsmaterial   

 hur hållfastigheten av vägbeläggning påverkas vid högre återvinningshalter 

 hålrumshalterna på andra massasorter 

 hur asfaltens långsiktiga kvalitet påverkas av olika tillverkningsparametrars 

inställningar 
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BILAGOR 

BILAGA A. INTERVJUKOMPENDIUM 

 

ÖVERGRIPANDE INLEDNING 

 

1. Vad är din yrkesposition? (om ej kännedom om det redan fanns) 

2. Kan du beskriva vad du arbetar med?  

 

Bergmaterial 

1. Vilken kulkvarn har ni överlag på ert stenmaterial? 

 

Asfaltverk 

1. Vilken kulkvarn har ni överlag på ert stenmaterial? 

2. Vilket sorts verk är det? 

3. När började ni med tillsättning av återvinning? 

4. Har du hand om fler asfaltverk? 

 

 

 
HUR GÖR VI? 

I VILKEN OMFATTNING GÖR VI DET? 
 

 
 

 

INLEDANDE KVALITETSFRÅGOR 

 

1. Vad är (bra) kvalitet för dig? 

2. Var anser du att era flaskhalsar är för närvarande? 

3. På vilket sätt gör ni kvalitetstester? 

4. På vilket sätt arbetar ni för att lyckas i framställningen av homogen asfalt? 

5. Vilka parametrar tror du är avgörande för vilken asfaltkvalitet ni producerar? 

6. Vilka farhågor ser du med att inte nå kvaliteten? 

7. Vad anser du vara er största utmaning i tillverkningen? 

8. Vad tycker du om hur ni mäter/styr produktkvaliteten idag? 

9. Hur vet ni vad ni ska styra mot i era beräkningar? Finns målvärden, toleransgränser och 

styrgränser? 

10. Vilka data tror du är mest akut att granska? Var tror du ni har mest variationer? 
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KÄRNFRÅGOR 

 

1. Kvalitet 

1. På vilket sätt säkerställer du/ni kvaliteten i tillverkningen? 

2. Ni har haft ganska varierade resultat de senaste åren om man ser till resultatliggarna. Vad 

är det som har gjort att ni varit bättre/sämre vissa år?  

3. Vilka rutiner har ni idag om asfalten håller en dålig kvalitet? 

4. På vilket sätt säkerställer ni att ni inte gör samma misstag igen om ni fått ett dåligt 

resultat? 

5. På vilket sätt benchmarkar ni med andra asfaltverk? (Både inom Skanska och utanför?) 

6. Vilka data samlas in? 

7. Vilka data analyseras? 

8. På vilket sätt granskar ni huruvida provtagningsfel förekommer? Vad gör ni i såna fall åt 

dem? 

9. På vilket sätt kontrolleras att rätt fraktioner finns i kalldoseringen? 

10. På vilket sätt påverkas asfalten och specifikt hålrummen om det inte är rätt förhållande i 

mixen från bergmaterial? 

 

2. Hålrum 

1. På vilket sätt kan säkerställas att hålrummen är inom godkänt intervall? 

2. Varför tror du att variationer uppkommer i hålrummen? 

3. Vilka parametrar tror du påverkar hålrummen? 

4. Vilka rutiner har ni idag om hålrummen har hög variation? 

 

3. Recept 

1. Berätta om hur ni bestämmer arbetsrecepten 

2. På vilket sätt genomför du arbetet med arbetsrecept? 

3. När och hur ofta revideras arbetsrecepten? 

4. Finns det fall när data inte behöver rapporteras in? Tex om något gått fel. 

5. På vilket sätt görs förändringar i arbetsrecepten? 

6. Hur noga följs arbetsrecepten? 

7. Hur ofta ändras invägningsrecepten? 

8. På vilket sätt skulle du vilja att ni jobbade med recepten? (både invägnings och arbets) 

9. På vilket sätt görs provtagningen? Finns best practice? 

 

4. Återvinning 

1. Berätta mer om återvinningssteget, hur går det till genom processen? 

2. På vilket sätt görs förändringar i arbetsrecepten vid tillsättning av returasfalt? 

3. På vilket sätt analyseras och bearbetas asfaltgranulatet innan tillsättning? 

4. Vilka data samlas in om återvinning? 

5. Varför kallåtervinning/varmåtervinning, vad är fördelarna?  

6. Hur länge kan man återvinna asfalt, till vilken gräns? 
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7. Vad gör man med tjära (om det fortfarande kan finnas det i asfalt?) och andra farliga 

ämnen vid återvinning? 

8. Hur många procent av varje blandning är återvunnen asfalt? Finns det data på hur mycket 

återvunnet material som används? 

9. Hur ofta blir det fel i blandningen så ni släpper det till återvinningen? Finns data? 

10. Vad gör ni med gammal asfalt som inte går att återvinna mer? 

11. Yta för återvinning – hur ser den ut? 

 

5. Relationer och kommunikation 

1. Vilka är era kunder (internt och externt)? 

2. Vilka är era leverantörer? (internt och externt) 

3. Hur är er relation med kunderna? 

4. Hur är er relation till era leverantörer? 

 

6. Stenmaterial 

1. På vilket sätt tas prover på stenmaterialet? 

2. Finns det någon regel på hur lång tid det ska ta för att analysera proverna? Vem 

analyserar, lab? 
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BILAGA B – DUGLIGHETSANALYS 

Toleransdiagram med transformerade värden för varje år var för sig. Transformeringen 

räknades ut i Statgraphics baserat på inhämtade datavärden från respektive år, därav 

variationerna i transformeringsgrad.  

 

 

Figur B.1. Toleransdiagram för 2013 med transformerade värden. 

 

 

 

Figur B.2. Toleransdiagram för 2014 med transformerade värden. 
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Figur B.3. Toleransdiagram för 2015 med transformerade värden. 

 

 

 

Figur B.4. Toleransdiagram för 2016 med transformerade värden. 
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Figur B.5. Toleransdiagram för 2017 med transformerade värden. 
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BILAGA C – SCREENINGFÖRSÖK 

 

Figur C.1. Analysvärden genom vattenmetoden utan granskning av överenstämmelse med specifikt polynom. 

 

Baserat på främst förklaringsgrad (R2 och R2 adj), lack of fit samt sannolikheten (p-värde) valdes 

den modell vars värden och graf bäst överensstämde med sambandet. Värde 24 granskades för 

exkludering baserat på dess avvikande beteende. För att få en så bra anpassad modell som 

möjligt ska p-värdet vara under 0,05, R2 och R2 adj så nära 100 som möjligt och p-värdet i lack-

of fit över 0,05.   

 
Tabell C.1. Hålrum via vattenmetoden utan exkludering. 

 GRAD 1 GRAD 2 GRAD 3 GRAD 4 

P-VÄRDE 1,39685E-9 0,0116 0,0145 0,1931 

R2  76,1788 81,6266 85,7514 86,7844 

R2 ADJ 75,2626 80,1567 83,9704 84,486 

LACK-OF-FIT  

(P-VÄRDE) 

0,0210 0,1207 0,6402 0,9671 

 

 
Tabell C.2. Hålrum via vattenmetoden med värde 24 exkluderat. 

 GRAD 1 GRAD 2 GRAD 3 GRAD 4 

P-VÄRDE 0,0000 0,0067 0,0005 0,6090 

R2  76,8321 83,0519 90,104 90,2236 

R2 ADJ 75,9054 81,6395 88,8132 88,4461 

LACK-OF-FIT  

(P-VÄRDE) 

0,0019 0,0168 0,8510 0,7667 
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Tabell C.3. Hålrum via skjutmått utan exkludering. 

 GRAD 1 GRAD 2 GRAD 3 GRAD 4 

P-VÄRDE 0,0000 0,0002 0,1541 0,0362 

R2  76,8321 72,676 74,9377 79,3739 

R2 ADJ 75,9054 70,4901 71,8049 75,7867 

LACK-OF-FIT  

(P-VÄRDE) 

0,0019 0,1682 0,2166 0,8775 

 

 
Tabell C.4. Hålrum via skjutmått med värde 24 exkluderat. 

 GRAD 1 GRAD 2 GRAD 3 GRAD 4 

P-VÄRDE 0,0000323093 0,0001 0,0279 0,1254 

R2  50,5493 74,7944 79,6654 81,7684 

R2 ADJ 48,5713 72,694 77,013 78,4535 

LACK-OF-FIT  

(P-VÄRDE) 

0,0006 0,1244 0,4456 0,8097 
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7.1 BILAGA D – SAMLING DIAGRAM FRÅN IMPROVEFÖRSÖK 

7.1.1 Hålrumshalt vid laboratorietemperatur (Y1) 

 
Figur D.1. Residualerna baserat på körordning (försök 1 till 16). 

 

Vid granskning av diagram i Figur D2-D5 sågs att det fanns en skillnad mellan hög och låg 

inställning, vilket indikerar att störfaktorer kan ha påverkat resultatet. 

 

 
Figur D.2. Residualerna mot faktor a: Tillverkningstemperatur  Figur D.3.. Residualerna mot faktor B: Återvinning  

baserat på dess låga och höga inställning.   baserat på dess låga och höga inställning. 
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Figur D.4. Residualerna mot faktor C: Bitumenhalt   Figur D.5. Residualerna mot faktor D: Filler 

baserat på dess låga och höga inställning.  baserat på dess låga och höga inställning. 

 

Hålrumshalt vid vägtemperatur (Y2) 

 
Figur D.6. Residualerna baserat på körordning (försök 1 till 16). 

 

Även för Figur D.7-D.10 återfinns en stor skillnad mellan höga och låga inställningar, vilket 

indikerar att störfaktorer påverkat resultatet. 
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Figur D.7. Residualerna mot faktor a: Tillverkningstemperatur  Figur D.8. Residualerna mot faktor B: Återvinning 

baserat på dess låga och höga inställning.   baserat på dess låga och höga inställning. 

 

 
Figur D.9. Residualerna mot faktor C: Bitumenhalt   Figur D.10. Residualerna mot faktor D: Filler 

baserat på dess låga och höga inställning.   baserat på dess låga och höga inställning. 

 


