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Sammanfattning

Sammanfattning

På 60-talet genomfördes det försök, både i Sverige och i USA, med olika typer av gummiasfalt. I Sverige
utvecklads den torra processen som bygger på att blanda gummifraktioner, tillverkade från gamla
däck, samt stenmaterial innan bitumen blandas in för att skapa en asfaltsmassa. I USA utvecklades den
våta processen som bygger på att blanda gummifraktioner och bitumen innan detta tillsätts till
stenmaterialet för att skapa en asfaltsmassa. Under 2000-talet har Trafikverket startat projekt med
gummiasfalt gjord genom den våta processen. Mindre fält- och laboratoriestudie med GMB i bland
annat det bundna bärlagret har genomförts vid en industrianläggning.
I detta arbete har en omfattande litteraturstudie gjorts inom ämnet med fokus på beläggningar med
gummimodifierat bitumen. Utländska erfarenheter och kunskaper har studerats. Svenska tester i fält
och i laboratorier har studerats närmare och har utvärderats genom modellering.
En gummimodifierad asfalt (GAP 16) har jämförts med en referensbeläggning ABS 16. Spårdjup på
grund av permanent deformation och livslängd genom utmattning har blivit modellerad baserat på
tidigare resultat från laboratoriestudier och fältstudier.
Modelleringen av spårdjup i slitlager på grund av permanent deformation har genomförts med viskoelastisk analys. Modelleringen har tagit hänsyn till ett antal olika klimat, trafikbelastningar och
hastigheter som är typiska för svenska förhållanden. För att definiera nödvändiga reologiska
egenskaper har masterkurvor blivit skapade av laboratorieresultat. En linjärelastisk analys har blivit
utförd för att undersöka livslängd baserad på utmattning då olika beläggningskombinationer används
i konstruktioner. Samt undersöks fördelningen av olika lagertjocklekar för slitlager, bindlager och
bundet bärlager.
Resultatet från den visko-elastiska analysen visade att en beläggning med gummimodifierat bitumen
har mindre permanent deformation jämfört med en vanlig svensk slitlagerbeläggning. Detta gällde vid
samtliga undersökta ställen i Sverige. Den linjärelastiska analysens resultat påvisade tekniska
mervärden vid användning av gummimodifierat bitumen i bundet bärlager jämfört med konventionell
svenskt bundet bärlager. Det tekniska mervärdet var att längre livslängd av konstruktionen med
avseende på utmattning. Dessutom kan den totala beläggningskonstruktionens tjocklek minskas vid
användning av gummimodifierat bitumen i det bundna bärlagret.
Skillnaden mellan beläggningarna i den visko-elastiska analysen var temperaturberoende. Det innebär
att ju varmare klimat, desto bättre presterar det undersökta slitlagret med GMB jämfört med den
vanliga undersökta slitlagerbeläggningen ABS 16. Resultaten visade att om GMB användes i något av
de övre lagren, slitlager och/eller bindlager, ökar töjningar i underkant bundet bärlager i teorin. Det
innebär att det bundna bärlagret klarar färre antal belastningar innan sprickbildning uppstår i
underkant, dvs att livslängden på konstruktionen minskar.
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Abstract

Abstract
Various types of rubberized asphalt was tested and evaluated in the 1960s in both Sweden and the
United States. In Sweden, the dry process was developed. It is based on mixing tire rubber granulates,
with the aggregates before the addition of bitumen in the asphalt mixing process. In the USA, the wet
process was developed. It is based on mixing tire rubber granulates and bitumen before adding it to
the aggregates in the asphalt mix. The last decade the Swedish Transport Administration has evaluated
pavements based on the wet process in laboratory and field tests. In addition, a minor field and
laboratory study on the performance of rubbermodified bitumen used in bound base mix was
conducted on an industrial site.
In this work, a comprehensive literature review focusing on rubbermodified pavement mix
performance has been compiled. Foreign experience and knowledge have been studied along Swedish
laboratory tests and field studies. The results has been used for modeling of rubbermodified pavement
mix performance.
A rubbermodified asphalt mix (GAP 16) has been benchmarked with a typical Swedish reference
asphalt mix (ABS 16). Plastic rutting and fatigue life time has been modelled based on laboratory tests
and field study results from Swedish projects.
Modelling of permanent deformations (rutting) has been conducted based on viscoelastic analysis for
different climate scenarios, traffic load and velocities typical for Swedish conditions. Master curves to
define the rheological properties has been constructed from laboratory data. A linear elastic analysis
was conducted to analyze the fatigue lifetime of different pavement layouts, i.e. distribution of
thickness between wearing course, binder course and bound base.
The results of the viscoelastic analysis showed that the rubber modified bitumen mix has less
permanent deformation compared with the standard wearing course mix. This applies to all studied
climate conditions in Sweden. It was also found that bound base course with rubbermodified bitumen
has added technical value compared to a conventional base course by a higher resistance towards
fatigue failure. There is a possibility to reduce the total thickness of the pavement when using the
rubber modified bitumen in the bound base layer.
The results showed that the difference between the asphalts mixes in the viscoelastic analysis was
temperature dependent. The performance of rubbermodified mix is better in warmer climate
conditions compared to colder. Since rubber modified bitumen has lower stiffness modulus the use in
in any of the upper layers, wearing course and / or binder course, increases the strain in the lower
edge of the bound base course. It reduces the fatigue life time of the pavement. If rubbermodified
bitumen is used in the bound base layer it increases the life time since it has higher resistance towards
fatigue failure.

III

Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar
𝐸∗

Komplex modul.

𝐸΄

Lagring av den elastiska modulen.

𝐸 ΄΄

Minskningen av elastisk modul, även kallad den viskösa modulen.

|𝐸 ∗ |

Dynamisk modul.

𝜎

Maxvärdet av den dynamiska spänningen.

𝜖

Maximala återgående axiella töjningen.

δ

Fasvinkel.

𝑡

fördröjningstiden i sekunder mellan 𝜖 och 𝜎 i en cykel.

𝑡

Tiden för cykeln i sekunder.

𝐺∗

Komplex skjuvmodul.

𝐺΄

Lagringen av den elastiska skjuvmodulen.

𝐺 ΄΄

Minskningen av elastisk skjuvmodul, även kallad den viskösa modulen.

|𝐺 ∗ |

Dynamisk skjuvmodul.

𝜏

Maximal skjuv amplitud.

𝛾

Maximal skjuvtöjning.

|𝜂 ∗ |

Dynamisk viskositet.

𝜔

Vinkelfrekvens i rad/s.

𝛼

Transformeringsfaktor/Förändringsfaktor

𝐶 𝑜𝑐ℎ 𝐶

Konstanter beroende på temperatur.

𝑇

Testad temperatur i °C.

𝑇

Referenstemperatur i °C.

𝑓

Frekvens i Hz.

𝑓

Reducerad frekvens i Hz.
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𝐺

Skjuvmodul.

𝐸

Young’s modul eller elasticitetsmodul.

𝜐

Tvärkontraktionstal.

Å𝐷𝑇
Å𝐷𝑇

Årsdyngstrafik per körfält.
Årsdyngstrafik tunga fordon per körfält.

,

𝐴

Andelen tunga fordon i %.

ψ
𝛿

,

Procentuellt större permanenta deformationen för en vanlig ABS beläggning
jämfört med en gummimodifierad beläggning.
Permanenta deformationen i mitten av hjulspåret för beläggningen ABS 16.

𝛿

,

Permanenta deformationen i mitten av hjulspåret för beläggningen GAP 16.

𝜆
𝛿

,

𝛿

,

𝛿

,

𝛿

,

𝜉
𝜀
𝜀
𝜚

𝑁
𝑁

Procentuellt större spårdjup på grund av permanent deformation för en
vanlig ABS beläggning jämfört med en gummimodifierad beläggning.
Den maximala nedtryckningen för beläggningen ABS 16 på grund av
permanent deformation.
Den maximala upptryckningen för beläggningen ABS 16 på grund av
permanent deformation.
Den maximala nedtryckningen för den gummimodifierade beläggningen GAP
16 på grund av permanent deformation.
Den maximala upptryckningen för den gummimodifierade beläggningen GAP
16 på grund av permanent deformation.
Procentuellt större töjning i underkant bundna bärlagret för en konstruktion
med GMB än för en konstruktion med konventionella beläggningar.
Töjningen i underkant av det bundna bärlagret i en konventionell
konstruktion.
Töjningen i underkant av det bundna bärlagret i en konstruktion med GMB i
minst ett av lagren.
Procentuellt mer belastningar för en konstruktion med GMB klarar innan
sprickbildning sker i underkant av det bundna bärlagret än för en
konstruktion med konventionella beläggningar.
Antal belastningar som en konventionell konstruktion klarar innan sprickor
uppstår i underkant av det bundna bärlagret.
Antal belastningar som konstruktion med GMB klarar innan sprickor uppstår
i underkant av det bundna bärlagret.

ABb

Bindlager av asfaltbetong, tät och kontinuerlig gradering, används i
bindlager.

ABb GMB

En ABb beläggning med gummimodifierat bitumen, används som bindlager.

ABD

Öppen dränerande asfaltbetong med en diskontinuerlig gradering. Används
som slitlager.
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ABS

Stenrik asfaltbetong med diskontinuerlig gradering, används i slitlager.

ABT

Tät asfaltbetong med kontinuerlig gradering, används i slitlager.

AG

Asfaltsgrus, kontinuerlig gradering, används i bundet bärlager.

AG GMB
ERAPAVE
GAP
GAÖ
GBÖ
GBÖb

En AG beläggning med gummimodifierat bitumen, används som bundet
bärlager.
”Elastic Response Analysis of PAVEments” är ett program för linjärelastisk
analys och icke-linjärelastisk analys av vägkonstruktioner.
Tät asfalt med gummimodifierat bitumen, asfalten har ett partikelsprång i
graderingen och är närbesläktad med den asfalten ABS. Används som
slitlager.
Öppen asfalt med gummimodifierat bitumen, asfalten har ett partikelsprång
i graderingen och är närbesläktad med asfalten ABD. Används som slitlager.
Grusbitumenöverbyggnad, en konstruktion med 2 stycken bundna lager.
Slitlager och bundet bärlager
Grusbitumenöverbyggnad med bindlager, en konstruktion med 3 stycken
bundna lager. Slitlager, bindlager och bundet bärlager

GMB

Gummimodifierat bindemedel eller gummimodifierat bitumen

Gummigranulat

Granulat som skapats av insamlade däck, används för att göra
gummimodifierat bitumen.

MPD

Mean Profile Depth.

ODOT

Oregon Department of Transportation.

PEDRO
PMSV3
Reducerad
frekvens
SAM

”PErmanent Deformation of asphalt concrete layer for ROads” är ett viskoelastiskt beräkningsprogram.
Pavement Management Systems är Trafikverkets system för information om
vägytans tillstånd på statliga belagda vägar i Sverige.
Matematisk förändrad frekvens, används för att skapa en kontinuerlig kurva
av ett flertal kurvor.
”Stress Absorbing Membrane”, en ytbehandling med gummimodifierat
bitumen.

SAMI

”Stress Absorbing Membrane Interlayer”, bildas när en SAM asfalteras över.

TKS

Tunnskiktsbeläggning kombination, används som slitlager.

WsDOT

Washington Department of Transportation.

ÅDT

Årsdyngstrafik eller årsdyngsmedeltrafik.

VI

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förord ....................................................................................................................................................... I
Sammanfattning ...................................................................................................................................... II
Abstract .................................................................................................................................................. III
Begreppsförklaringar .............................................................................................................................. IV
Innehållsförteckning .............................................................................................................................. VII
1

2

Introduktion..................................................................................................................................... 1
1.1

Syfte och mål ........................................................................................................................... 1

1.2

Avgränsningar .......................................................................................................................... 1

Litteraturgenomgång....................................................................................................................... 2
2.1

Historisk återblick .................................................................................................................... 2

2.2

Bitumenbunden beläggning .................................................................................................... 3

2.2.1

Bindemedel...................................................................................................................... 4

2.2.2

Stenmaterial .................................................................................................................... 9

2.2.3

Beläggning i vägkonstruktioner ..................................................................................... 14

2.3

3

Teknisk beskrivning av gummiasfalt - internationellt ........................................................... 16

2.3.1

Allmänt om processer och dess tekniker ...................................................................... 16

2.3.2

Förbehandling av däckgummi ....................................................................................... 16

2.3.3

Tillverkning .................................................................................................................... 17

2.3.4

Stenaggregat.................................................................................................................. 19

2.3.5

Asfaltering ..................................................................................................................... 19

2.3.6

Tekniska egenskaper ..................................................................................................... 19

2.3.7

Återvinning .................................................................................................................... 21

2.3.8

Övriga applikationer av gummimodifierat bindemedel ................................................ 22

2.4

Olika tillämpningar – internationellt ..................................................................................... 22

2.5

Jämförelse med beläggning utan gummimodifierat bindemedel ......................................... 25

2.6

Svenska undersökningar........................................................................................................ 26

2.6.1

Provsträckor .................................................................................................................. 26

2.6.2

Lab resultat .................................................................................................................... 30

2.6.3

Fältresultat .................................................................................................................... 41

2.6.4

Erfarenheter .................................................................................................................. 45

Metod ............................................................................................................................................ 47
3.1

Inledning ................................................................................................................................ 47

3.2

Spårdjup med visko-elastisk analys ....................................................................................... 47

VII

Innehållsförteckning

4

5

3.3

Utmattning med linjärelastisk analys .................................................................................... 52

3.4

Minimering av beläggningstjocklek med avseende på utmattning ...................................... 55

Resultat.......................................................................................................................................... 57
4.1

Spårdjup med visko-elastisk analys ....................................................................................... 57

4.2

Utmattning med linjärelastisk analys .................................................................................... 59

4.3

Minimering av beläggningstjocklek med avseende på utmattning ...................................... 60

Analys ............................................................................................................................................ 63
5.1

5.1.1

Reologi och masterkurvor ............................................................................................. 63

5.1.2

Utvärdering av resultat från PEDRO .............................................................................. 63

5.2

Utmattning med linjärelastisk analys .................................................................................... 64

5.2.1

Töjningar allmänt........................................................................................................... 64

5.2.2

GMB i slit- och bindlager ............................................................................................... 64

5.2.3

GMB i bundna bärlagret ................................................................................................ 64

5.3

6

Spårdjup med visko-elastisk analys ....................................................................................... 63

Minimering av beläggningstjocklek med avseende på utmattning ...................................... 65

5.3.1

Allmänt .......................................................................................................................... 65

5.3.2

Omfattningen av minimeringen .................................................................................... 65

5.3.3

Orsaken till varför minimeringen är möjlig ................................................................... 66

Diskussion ...................................................................................................................................... 67
6.1

Allmänt .................................................................................................................................. 67

6.2

Spårdjup med visko-elastisk analys ....................................................................................... 67

6.3

Utmattning med linjärelastisk analys .................................................................................... 68

6.4

Minimering av beläggningstjocklek ....................................................................................... 69

6.5

Förslag till fortsatta studier ................................................................................................... 70

7

Slutsatser ....................................................................................................................................... 71

8

Referenser ..................................................................................................................................... 72

Bilagor
Bilaga A: Masterkurvor
Bilaga B: Historiska väderdata

VIII

Introduktion

1 Introduktion
Det svenska vägnätet består av allmänna och enskilda vägar, till de allmänna vägarna räknas 98 500
km statliga vägar och 42 300 km kommunala vägar (Trafikverket, 2018a). Som ett exempel består de
statliga vägarna av ca 18 400 km grusväg, vilket innebär att en betydande mängd belagd väg finns i
Sverige.
Under 2017 samlades det in nästan 90 000 ton däck i Sverige för återvinning, där en del gick till bland
annat granulattillvekning och energiutvinning (Svensk Däckåtervinning, 2018). Under flera år har det
försökts att använda insamlade däck i beläggningar. På 60-talet genomfördes försök både i Sverige och
i USA men med olika metoder enligt (Amirkhanian, 1993) och (Park, 2011). I USA fick det fäste och har
använts frekvent i flera stater. I Sverige blev det en nytändning 2006 då föregångaren till Trafikverket
startade ett projekt att undersöka metoden som utvecklades i USA och erfarenheterna därifrån för
svenska förhållanden (Viman, 2011).
Sen dess har flera försök gjorts men fortfarande finns det stora oklarheter varför inte de svenska
försöken lever upp till de erfarenheter som finns i USA. Till exempel att gummi i en asfalt gör att
beläggningen presterar mycket bra gällande spårdjup (Caltrans, 2003).
Gummiinblandningen har främst används i slitlager eller underhållsåtgärder historiskt fram till 2011 då
ett projekt utanför Vänersborg provade att använda gummimodifierat bitumen i slitlager, bindlager
och bundet bärlager (Said, Carlsson, Viman & Nordgren, 2014). Detta lämnade intressanta resultat som
endast analyserades yligt.

1.1 Syfte och mål
Målet i detta examensarbete är att:



Utreda om gummimodifierat bitumen en beläggning får mer eller mindre permanent
deformation än en konventionell svensk beläggning under svenska förhållanden
Utreda om gummimodifierat bitumen ger tekniskt mervärde genom att använda i bundna
bärlagret

1.2 Avgränsningar
Litteraturstudien baseras på engelskspråkiga och svenskspråkiga referenser. Analysen avgränsas till
svenska förhållanden och beläggningar. Underlaget för analysen omfattar endast befintliga svenska
laboratorieresultat och utförda utvärderingar av svenska provsträckor.
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2 Litteraturgenomgång
2.1 Historisk återblick
Naturasfalt användes tidigt i historien, dock när det kommer till vägbeläggningar var det troligen
närmare nutid. Asfalt alternativt stenkolstjära som värmdes så att den smälte, blandades med
stenmaterial och lades på vägar som hade mest trafik. Detta för att klara av järnskodda vagnshjul som
drogs av hästar. Under 1830-talet i England börjades tjärmakadambeläggningar liksom indränkningar
och ytbehandlingar användas. När bilar började användas i Sverige ökade behovet av bättre vägar,
vilket medförde att beläggningar började användas här omkring 1920. (Fröberg, Strömgren &
Stjernberg, u.å.)
Sedan mitten av 60-talet har gummimodifierad asfalt använts i Arizona, USA enligt (Wang, Liu,
Apostolidis & Scarpas, 2018) och (Epps, 1997). Charles McDonald började på 60-talet att utveckla
lagningar av sprickor i beläggningar med en elastisk substans, denna substans innehöll gummi. Detta
var dock inte så lyckat projekt men utifrån dessa försök utvecklades det idéer om att använda gummi
i asfalt (Park, 2011). Dock finns det begränsad dokumentation om detta, vad detta beror på är okänt.
På 90-talet hade idéerna utvecklats till att gummi ändvändes som tillsats i både asfaltstillverkning, i
underhållsåtgärder som spricklagning och i ytbehandling (Heitzman, 1992). Vid den tiden var det 34
stater i USA som använde däckgummi till antingen gummiasfalt eller olika underhållsåtgärder
(Ciesielski & Collins, 1993). Gummiasfalt finns också i Kanada, Brasilien, Kina, Sydafrika och delar av
Europa (Viman, 2011).
I Sverige började historien med gummiasfalter egentligen på 60-talet då en beläggning kallad Rubit
utvecklades av Skega AB och AB Vägförbättringar, (Amirkhanian, 1993). År 2006 skedde en nytändning,
då inledde föregångaren till nuvarande Trafikverket ett projekt med syftet att undersöka
gummiasfaltsbeläggningar för svenska förhållanden med metoder utvecklade i USA. De motiv som lede
till att detta projekt blev verklighet var utländska studier som hade visat att livslängden på
beläggningen ökar med gummiasfalt, att partikelutsläppet från beläggningen blir mindre från
gummiasfalt, lägre buller med gummiasfalt och minskad utlakning av farliga ämnen från beläggningen
(Viman, 2011).
Detta projekt ledde till att mellan åren 2007 och 2009 blev ungefär 60 000 ton
gummibeläggningsmassa tillverkad. Gummibeläggningsmassorna innehöll GMB gummimodifierat
bitumen (GMB), också känt som gummimodifierat bindemedel. Gummibeläggningsmassorna
resulterade i över 60 km vägsträcka fördelat på ca 17 provsträckor och total användning av över 1 000
ton gummigranulat. Provsträckorna är lokaliserad i södra delarna av Sverige. (Viman, 2011)
Utöver dessa provsträckor lades 4 stycken provytor år 2011 av Trafikverket på infarten till Ragn-Sells
granulatanläggning i Heljestorp utanför Vänersborg (Said, et al., 2014). Samma år blev även tre olika
vägar testobjekt då GAP och modifierad TKS lades på provsträckor. GAP är en tät asfalt med
gummimodifierat bitumen, och TKS är en tunnskiktsbeläggning kombination, i detta projekt provades
att använda gummimodifierat bitumen i denna TKS. Provsträckorna med dessa beläggningar är
lokaliserade på delar av E4 Uppsala, Rv77 Knivsta och E6 Mölndal (Carlsson, 2015).
Vid mitten av 2018 i en sökning på GAP i Trafikverkets databas PMSV3 hittades det 32 mil lagd asfalt.
Placeringen av dessa sträckor visualiseras som blått i Figur 1.
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Figur 1 Sträckor i Sverige med GAP i PMSV3 (Trafikverket, 2018b)

2.2 Bitumenbunden beläggning
Bitumenbunden beläggning består av stenmaterial som utgör ungefär 93–96 viktprocent av en
beläggning beroende på typ av beläggning (Höbeda & Bern, 2008), samt hålrum fylld med bitumen och
luftfyllt hålrum (Byrnäs, 2006). Enligt (Nationalencyklopedin, 2018) är asfalt en ”teknisk produkt där
petroleumbitumen eller naturbitumen ingår som bindemedel. Ett exempel är asfaltbeläggning (som
huvudsakligen består av stenmaterial)”.
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2.2.1 Bindemedel
Allmänt om bitumen
Det bindemedel som används främst i Sverige är bitumen, detta definieras som den ur råolja utvunna,
mörka, halvfasta till stenhårda, smältbara, högmolekylära kolväteblandning som är löslig i koldisulfid.
Utvinningen av bitumen ur råolja sker främst genom destillering på ett raffinaderi. Bitumen är en
blandning av miljontals olika kemiska föreningar och gör det svårt att karakterisera bitumen i detalj.
Ett sätt att karaktärisera bitumen kemisk är att dela in det i olika grupper av kemiska föreningar som:
Mättade föreningar, Aromatiska oljor, Hartser och Asfaltener. Ett annat sätt att karaktärisera bitumen
är efter reologiska eller fysikaliska egenskaper. (Redelius, 2008)
Det viktigaste i en asfaltsblandning är bituminets fysikaliska egenskaper vid hantering, blandning av
asfaltsmassa och för den färdiga beläggningen. Bitumen mjuknar vid uppvärmning och hårdnar vid
avkylning vilket beskriver ett termoplastiskt material. Bitumen är också ett visko-elastiskt material,
alltså det kan deformeras på två sätt vid belastning, det kan flyta som en olja eller fjädra som en
gummiboll. (Redelius, 2008)
Bitumen åldras, och åldringen definieras som förmågan att bibehålla tillfredställande reologi, duktilitet
och vidhäftning under tid. Åldringen ger en förhårdning av bitumen och den vanligaste anledningen till
åldringen är oxidation, främst i massor med stort hålrum där syre kommer lättare åt bitumenhinnorna.
En annan anledning till åldringen är genom avdunstning av lättflyktiga ämnen i bitumen. Något mindre
vanlig anledning i Sverige till förhårdning är exsudation, som innebär att porösa stenar absorberar
lågviskösa oljor från bitumen och det kvarvarande på ytan blir då styvt. Men den kraftigaste åldringen
sker vid tillverkning av asfaltsmassan då bitumen värms och kommer i kontakt med syre. (Redelius,
2008)
En beläggning i norden förväntas utstå maxtemperatur av 60 °C, vid höga temperaturer är
beläggningen känslig för permanent deformation och blödning. Permanent deformation resulterar i
spår i beläggningen. Detta uppkommer både för stillastående belastning och rörlig trafik. Detta
uppkommer främst vid hög skjuvspänning som vid kraftig acceleration och inbromsning men även för
svängande trafik. Det som kan motverka spårbildningen är rätt proportionering av stenaggregat men
även bituminets viskositet vid högre temperaturer. Blödning kan vara resultatet av packning,
stenaggregaten packas ihop så att hålrummet blir mindre. Vid varma dagar utvidgas bitumen och det
pressas upp till ytan vilket skapar en svart och blank yta som är hal. Det som kan motverkar blödning
är hög viskositet på bitumen vid 60 °C. (Redelius, 2008)
Sprickbildning kan uppstå när beläggningen utsätts för upprepade belastningar och materialet tröttas
ut. Risken för detta är främst då bitumen är styv, som vid låga temperaturer och belastningen är stor
och händer snabbt. Detta kan också ske när stabiliteten i ett undre bärlager reduceras på grund av
tinning som medför ökade spänningar och påkänningar i beläggningen. (Redelius, 2008)
Temperatursprickor eller krympsprickor kan uppstå vid låga temperaturer, eftersom vid sjunkande
temperatur så krymper asfalt och en väg kan inte minska sin längd. Då uppkommer dragspänningar i
beläggningen och då kan tvärgående sprickor skapas. Mjukare bitumen minskar risken för denna typ
av spricka. (Redelius, 2008)
Vidhäftning mellan stenaggregat och bitumen är en av de viktigaste egenskaperna för en beläggning.
Vidhäftning är inget problem vid rent, tort och icke dammigt stenmaterial. Dock brukar problem med
vidhäftning uppstå vid närvaro av vatten. Finns möjlighet att vatten kan ta sig in i beläggningen är
risken stor att problem med vidhäftning uppstår. Eftersom stenytan kan vara hydrofil, vilket innebär
att stenen hellre drar åt sig vatten istället för bitumen. Vattnet kan alltså gå igenom bitumenskiktet
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som omger stenen och orsaka att stenen efter en tid lossnar. Nötning som medför stensläpp inträffar
också när trafik skapar rörelser i de individuella stenarna som är så kraftiga att det överstiger
draghållfastheten i bindemedlet. Risken för detta är stor när bitumen har hög styvhet, vid t.ex. låga
temperaturer. (Redelius, 2008)
Svenska krav och analysmetoder
Trafikverket karaktäriserar bitumen efter reologiska och fysikaliska egenskaper. Testmetoderna är ofta
av internationell standard och kraven på bitumen är bestämd nationellt. I Sverige är det främst
Trafikverket som ställer kraven på vilka test som ska användas och vilka resultat som är acceptabel. De
svenska kraven från Trafikverket på bitumen varierar om det är penetrationsbestämda bitumen,
polymermodifierat bitumen, viskositetsbestämd bitumen, emulsion etc. Denna studie behandlar
penetrationsbestämda bitumen. Det är något olika krav och analysmetoder som Trafikverket begär,
för penetrationsbestämda bitumen redovisas krav och analysmetoder i Tabell 1 som är ifrån
(Trafikverket, 2017).
Tabell 1 Specifikationer för penetrationsbestämda bitumen för bestämning av reologiska och fysikaliska egenskaper
(Trafikverket, 2017)

I Tabell 2 finns en sammanställning av samband mellan kraven på den färdiga asfalten,
bitumenegenskaper och de testmetoder som kan användas för att utvärdera bitumen utifrån dessa.
Tabell 2 Förklarande tabell (Edeskär, 2017)

Prestandakrav hos asfalt
Permanent deformation

Bitumenegenskaper
Reologiska egenskaper
förhöjd temperatur

Lågtemperatursprickor

Kombination av
egenskaper
brottegenskaper
Brottegenskaper

Utmattningssprickor

Testmetoder för bitumen
vid Viskositet,
mjukpunkt,
penetrationstal,
komplex
modul, fasvinkel, MSR
reologiska Fraas brytpunkt, force ductility,
och BBR
Force ductility, BBR
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Det finns flera vanliga analysmetoder i Sverige för att karaktärisera bitumen. Den första är mjukpunkt
som bestäms enligt SS-EN 1427. Då inte bitumen har någon definierad smältpunkt utan förändras
gradvis vid uppvärmning använder man begreppet mjukpunkt istället. Där mjukpunkten är vid den
temperatur en standardiserad stålkula deformerar en skiva av bitumen en sträcka av 25,4 mm.
(Redelius, 2008)
Den andra är ett penetrationstest enligt SS-EN 1426. Detta test bestämmer hur djupt en standardiserad
nål sjunker i ett bitumenprov under standardiserade förhållanden. Detta mäts i mm/10 och placeras i
intervall, ju hårdare material ju lägre penetrationsvärde. (Redelius, 2008)
Den tredje vanliga är att bestämma penetrationsindex (PI) som är ett mått hur snabbt penetrationen
ändras när temperaturen ändras. Det kan beskrivas som ett mått på hur temperaturkänsligt materialet
är. Om logaritmen av penetrationen plottas som funktion av temperaturen beskriver kurvans lutning
PI. (Redelius, 2008)
Den fjärde vanliga är bestämning av viskositet. Där viskositet är ett mått på motståndet för en vätska
att rinna. Viskositet definieras generellt som förhållande mellan skjuvspänning och skjuthastighet och
har olika enheter beroende på testmetod. Vid lättflytande bitumen, t.ex. vid högre temperaturer,
bestäms viskositeten genom SS-EN 12595 där tiden mäts för given mängd vätska att rinna igenom en
standardiserad kapillär. Resultatet är kinematiska viskositeten i mm2/s eller cSt. Vid trögflytande
bitumen, t.ex. vid lägre temperatur, mäts antingen viskositeten genom SS-EN 12596, som använder en
vakuum kapillärviskosimeter. Annars kan också en rotationsviskosimeter användas som ger den
dynamiska viskositeten i Pa*s. (Redelius, 2008)
En annan vanlig analysmetod i Sverige är bestämning av flampunkt. Detta är definierat som den lägsta
temperaturen som materialet avger ångor så att en flamma skapas vid antändning. Det finns två
standarder som används, Cleveland opencup med benämning EN 22592 och den mer vanliga i de
nordiska länderna, Pensky Martin closed cup med benämning EN 22719. (Redelius, 2008)
Även duktilitet brukar analyseras, där hur långt ett prov med given geometri kan dras ut vid given
temperatur och hastighet innan provet brister. Denna duktilitet är ett mått på kohesionen och testet
brukar genomföras med metodbeskrivningen ASTM D113. (Redelius, 2008)
Fraas brytpunkt är även något som bitumen analyseras för, metodbeskrivningen som används är SSEN 12593 (Redelius, 2008). Denna metod går ut på att bestämma temperaturen då ett tunt skikt av
bitumen går sönder under böjning vid definierade förhållanden. Fraas brytpunkt används för att
karaktärisera bitumens lågtemperaturegenskaper (Hunter, 2000).
Förhårdningsegenskaper av bitumen under inverkan av värme och luft analyseras också. Det finns tre
europastandarder: RTFOT (SS-EN 12607–1), TFOT (SS-EN 12607–2) och RFT (SS-EN 12607–3). Av dessa
är RTFOT, som är en förkortning för ”Rolling thin-film oven test”, vald att användas i Sverige. Denna
metod bygger på att bitumen är i en roterande flaska under värmebehandling och luftning, under
definierad tid och temperatur. Efter värmebehandlingen mäts viktförlusten samt den nya
penetrationen och den nya mjukpunkten. Förändringen i mjukpunkt och penetration anses beskriva
ändring av bitumen vid tillverkning av asfalt i ett asfaltverk. Även benägenheten för bitumen att avge
ångor bedöms med denna metod. (Redelius, 2008)
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Reologi
Bitumen är ett visko-elastiskt material, alltså ett material som både beter sig fast och flytande, detta
speciella beteende beskrivs genom reologi. Reologi är vetenskapen om vätskors och fasta materials
tidsberoende deformationsegenskaper. Eller mer generellt, reologi förklarar ett materials beteende
när det är utsatt för spänning/belastning. I reologi finns det två extremfall: elastisk och viskös. Om ett
material är perfekt elastisk och utsätts för en last så att spänning uppkommer i materialet uppstår en
töjning och deformation uppstår direkt. När lasten tas bort så att spänningen i materialet upphör
återgår materialet till sin ursprungliga form direkt och den totala deformationen är noll. Om lasten är
cyklist, alltså spänning i materialet uppkommer då i jämna intervaller i materialet och töjningen följer
spänningens cykler deformeras materialet när lasten är aktiv och återgår till sin ursprungliga form när
den inte är aktiv. Spänningen och töjningen i materialet sägs så vara i fas, med en fasvinkel, δ är 0°.
Om istället materialet är visköst så visar sig den slutgiltiga deformationen av materialet först när
belastningen upphör och är inte noll. När en last tillförs till materialet och en spänning uppkommer i
materialet uppvisar det först ett motstånd och därefter flyter materialet. När det sedan avlastas och
spänningen inte agerar längre i materialet återvänder inte materialet till sin ursprungliga form.
Materialet beter sig plastiskt och får en permanent deformation. Om lasten tillförs i cykler uppkommer
spänningen likadant i cykler och då blir töjningen och deformationen förskjuten, materialet är helt ur
fas. Materialet har i detta fall en fasvinkel 90°. Om materialet varken är perfekt elastiskt eller visköst
kallas det för att materialet är visko-elastiskt. I detta fall är töjningen, deformationen och återgången
förskjuten från spänningen och avlastningen med en viss fasvinkel som är mellan 0° och 90°. Samt
kommer inte den totala deformationen vara noll. Ju högre fasvinkeln är ju mer reagerar materialet
plastiskt och större delen blir då plastiskt deformation. (Hunter, 2000)
Sambandet mellan spänningen och töjningen i reologi kallas för modul. Modul består av två
komponenter, en som beskriver relativ storlek av i fas komponenter och den andra är relativ storlek
av inte i fas komponenter för ett material (Hunter, 2000). När test genomförs som använder enaxlig
kompressionsspänning enligt (Witczak, Kaloush, Pellinen, El-Basyouny & Von Quintus, 2002) men även
drag och böjning, enligt (Hunter, 2000), beskrivs som dessa komponenter som
𝐸 ∗ = 𝐸 ΄ + 𝑖𝐸 ΄΄ [𝑀𝑃𝑎]

(1)

där 𝐸 ∗ är den komplexa modulen, 𝐸 ΄ är lagringen av den elastiska modulen, 𝑖 = √−1 och 𝐸 ΄΄ är
minskningen av elastisk modul eller är den viskösa modulen, (Hunter, 2000). I viss litteratur används
begreppet dynamisk modul, vilket är enligt (Witczak, et al., 2002) absolutvärdet av den komplexa
modulen. Dynamisk modul beskrivs matematiskt som
|𝐸 ∗ | =

[𝑀𝑃𝑎]

(2)

Där 𝜎 är maxvärdet av den dynamiska spänningen och 𝜖 är den maximala återgående axiella
töjningen enligt (Hunter, 2000). Fasvinkeln, δ som är vinkeln vilket beskriver 𝜖 fördröjning mot 𝜎 , har
ett förhållande med den komplexa och den dynamiska modulen enligt (Witczak, et al., 2002) som lyder
𝐸 ∗ = |𝐸 ∗ | cos δ + 𝑖|𝐸 ∗ | sin δ [𝑀𝑃𝑎]

(3)

Enligt (Witczak, et al., 2002) kan fasvinkeln beskrivas som
δ=

∙ 360 [°]

(4)

Där 𝑡 är fördröjningstiden i sekunder mellan 𝜖 och 𝜎 i en cykel och 𝑡 är tiden för cykeln i sekunder.
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Om istället testmetoderna använder skjuvning byts E ut mot G i ekvation 1 enligt (Hunter, 2000), som
då blir
𝐺 ∗ = 𝐺 ΄ + 𝑖𝐺 ΄΄ [𝑀𝑃𝑎]

(5)

Där 𝐺 ∗ är komplexa skjuvmodulen, 𝐺 ΄ är lagringen av den elastiska skjuvmodulen, 𝑖 = √−1 och 𝐺 ΄΄ är
minskningen av elastisk skjuvmodul eller är den viskösa skjuvmodulen, (Hunter, 2000). Sambandet
mellan fasvinkeln, δ och skjuvmodulerna kan beskrivas enligt (Said, Hakim & Eriksson, 2013) som
tan δ =

΄΄
΄

(6)

Den dynamiska skjuvmodulen beskrivs enligt (Witczak, et al., 2002) som
|𝐺 ∗ | =

[𝑀𝑃𝑎]

(7)

Där 𝜏 är max skjuv amplitud och 𝛾 är max skjuvtöjning.
Ytligare ett sätt att beskriva reologi är genom viskositet, där den dynamiska viskositeten, |𝜂 ∗ | med
enheten MPa s är släkt med den dynamiska skjuvmodulen |𝐺 ∗ | enligt (Said, Hakim & Eriksson, 2013)
som
|𝐺 ∗ | = |𝜂 ∗ | ∙ 𝜔 [𝑀𝑃𝑎]

(8)

Där 𝜔 är vinkelfrekvensen. Den dynamiska viskositeten kan med fördel användas då fasvinkeln har sitt
maxvärde, eftersom testat material är då mest utsatt för permanent deformation. Detta på grund av
att den icke reella delen av skjuvmodulen är som störst då enligt (Said, Hakim & Eriksson, 2013).
Och det som är värt att notera är att storlekarna av dessa olika variabler påverkas av temperatur,
frekvens, belastningstid och spänningen som materialet utsätts för, enligt (Hunter, 2000). Dessutom
används reologi både på bindemedlet och färdig beläggning, enligt (Hunter, 2000).
Frekvensintervall och temperaturintervall finns ingen allmänt använd standard på, därför när litteratur
studeras märks det ganska snabbt att olika författare väljer olika intervall. Även hur man utför testen
kan vara olika med avseende på vad man håller konstant. Enligt (Hunter, 2000) är det vanligaste
tillvägagångssättet att hålla frekvensen och spänningen konstant och låter temperaturen variera. Detta
är bra för att uppskatta inom vilket temperaturområde bindemedlet är lämpligt att använda. Ett annat
vanligt test är att låta temperaturen och spänningen vara konstant medan frekvensen tillåts variera.
Detta är lämpligt då det är intressant att uppskatta frekvensens innebörd på undersökt modul i provet.
Detta på grund av att bitumen har lägre värden på moduler vid lägre frekvens. Detta förklarar varför
beläggningar med bitumen får mer spårdjup när trafikens hastighet är lägre enligt (Hunter, 2000).
Tredje tillvägagångsättet är att temperaturen och frekvensen är konstant medan spänningen varierar.
Detta är för att bestämma när provet beter sig linjärt visko-elastiskt. Anledningen varför detta är
intressant att undersöka är för att bara noggranna värden på moduler kan mätas när provet beter sig
linjärt visko-elastiskt enligt (Hunter, 2000).
De två vanliga tillvägagångssätten (de två första nämnda) kan sammanföras till ett diagram, detta
genom att i reologi är effekterna av tid och temperatur närbesläktade. Tid-temperatur
superpositionsprincipen innebär då att flera serier av frekvenser görs vid olika temperaturer. Sedan
kan dessa kurvor som skapas flyttas matematiskt tillsammans till en enhetlig kurva vid en vald
referenstemperatur. Denna manipulerade kurva kalls då masterkurva. Dock är inte detta möjligt att
göra med samma noggrannhet på all bitumen, speciellt om polymerer har använts. Polymermodifierat
bitumen tenderar att uppvisa icke-linjära effekter och noggrannheten minskar. För att undersöka om
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provet beter sig icke-linjärt visko-elastiskt kan ett ”blackdiagram” göras för att undersöka detta.
(Hunter, 2000)
Den matematiska manipuleringen för skapandet av masterkurva kan göras enligt flera olika lagar, dock
en metod som den studerade litteraturen ofta nämner är Williams-Landel – Ferry, vilket ursprungligen
nämns i (Williams, Landel & Ferry, 1955). Det fundamentala i lagen är
log(𝛼 ) =

(
(

)
)

[−]

𝑓 = 𝑓 ∙ 𝛼 [𝐻𝑧]

(9)
(10)

Denna lag beskrivs för asfaltmaterial bra av (Xu & Mansour, 2009), som beskriver att 𝛼 är
förändringsfaktorn, 𝑓 är frekvensen vid temperaturen 𝑇, 𝑓 är den reducerade frekvensen vid den valda
referenstemperaturen 𝑇 och 𝐶 samt 𝐶 är konstanter som är beroende på referenstemperaturen.
Därefter kan den reducerade frekvensen plottas mot värden på någon modul för att skapa en
masterkurva.
X-axeln för en masterkurva är ofta någon typ av frekvens, som kan vara den ovan nämnd, enligt (Read
& Whiteoak, 2003) motsvarar hög frekvens låg temperatur samt motsvarar låg frekvens hög
temperatur. Vid lägre temperaturer visar bitumen styvare moduler och permanent deformation sker
då inte. Vid högre temperaturer och lägre frekvenser minskar styvheten (modulen blir lägre) och
chansen för permanent deformation vid ytan ökar. För fasvinkel hittas de lägre vinklarna vid låg
temperatur och/eller hög frekvens, vilket betyder att den reella delen av de komplexa modulerna är
högre vilket ökar den elastiska lagringen. Enligt (Hunter, 2000) är det i praktiken höga styvheter
(moduler) vid låga temperaturer vilket resulterar i höga spänningar och minimal töjning vilket kan
skapa krympsprickor. Medan vid höga temperaturer är styvheten lägre (moduler), ju lägre modulen är
vid viss temperatur desto större risk för permanent deformation, enligt (Read & Whiteoak, 2003).

2.2.2 Stenmaterial
Allmänt
Stenmaterial utgör ungefär 93–96 viktprocent av en beläggning beroende på typ av beläggning enligt
(Höbeda & Bern, 2008). Stenmaterialen är till skillnad från bitumen en lokal produkt, är relativ billig
samt har stor inverkan på dubbdäcksslitaget. Stenmaterialkvalitén är beroende på främst geologiska
parametrar och framställningsprocessen, (Höbeda & Bern, 2008). Utöver stenmaterialets inverkan på
dubbdäckslitaget har även stenmaterialet stor inverkan på stabilitetsegenskaper,
utmattningsegenskaper och funktion av beläggningen enligt (Byrnäs, 2006). Väljs en tät
sammansättning av stenmaterialet så hålrum i stenskelettet blir minimalt så fås en hög styvhet. Vilket
innebär att risken för deformationer och utmattning blir liten på beläggningen. Om det istället önskas
att den färdiga beläggningen ska vara av bullerreducerande karaktär och bättre köregenskaper vid vått
väglag väljs en öppen sammansättning av stenmaterialet så att hålrum i stenskelettet blir högt. Som
innebär att vattengenomsläppligheten ökar men åldringsegenskaperna försämras och slitaget ökar på
beläggningen, (Byrnäs, 2006).
Är koncentrationen hög av grov högkvalitativ sten i beläggningsytan ökar nötningsresistensen. Det är
största stenstorlek, andelen stor sten och kulkvarnsvärde som är avgörande för en beläggnings
nötningsmotstånd mot dubbdäck enligt (Wågberg & Jacobson, 2013). Högkvalitativ sten som granit
håller mycket bättre i ett kullkvarnsförsök än sandsten enligt (Höbeda & Chytla, 1985) och
stenmaterialet slitstyrka ökar med ökad stenstorlek i ett kulkvarnstest enligt (Höbeda & Chytla, 1989).
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Bergarterna som påträffas i Sverige är av ca 70% urberg som har skapats på stort djup, de tidigare
överliggande bergskedjor har sedan länge borteroderats. Detta är gynnsamma förhållanden jämfört
med t.ex. Baltikum, Polen och delar av Tyskland. Berggrunden i Sverige är av ”sur” benämning, alltså
hög andel kiselsyra i berget vilket dock kan ge problem med beständigheten hos en asfaltsmassa.
Dessutom har bergarter med mineral av hög alkalihalt visat sig i Sverige ge dålig vidhäftning med
bitumen när vatten är närvarande. Problem med vidhäftning går att förebygga med tillsatser i bitumen.
Stenaggregaten delas upp i grov ballast, fin ballast och filler. Grov ballast är fraktioner som är större
än 2 mm, fin ballast är fraktioner som är mellan 0,063 och 2 mm medan fraktioner som är mindre än
0,063 mm kallas för filler. (Höbeda & Bern, 2008)
Stenaggregaten ska vara fritt föroreningar, som organiska beståndsdelar eller mjuka och vittrade
partiklar. Anledningen varför partiklar som är vittrade inte får vara närvarande är för att de kan brytas
ner till ett skadligt finmaterial. Speciellt det finare materialet, filler och fin ballast, kan vid krossning bli
förorenat då sämre mineraler samlas i dessa. Renheten är av stor betydelse då t.ex. hög glimmerhalt
och sedimentära bergarter kan ha negativ effekt på asfaltsmassan. (Höbeda & Bern, 2008)
Filler (<0,063 mm) är en viktig fraktion, om en massabeläggning saknar filler har den ingen stabilitet
och dålig beständighet för att bitumen åldras snabbare. Fillerets uppgift är att fylla hålrum och
nedsätta hålrummet till önskad nivå. Detta för att bitumen blir styvare och skapar en stabilare
asfaltsmassa. De minsta partiklarna i filler kommer att bli en del av bitumen medan de lite större
partiklarna i filler bidrar till kornskelettet. (Höbeda & Bern, 2008)
Gradering
Det finns två huvudtyper av graderingar enligt (Byrnäs, 2006), kontinuerlig och diskontinuerlig
graderad kornkurva. Den förstnämnda är en tät gradering av stenaggregat som fås när en blandning
av alla kornstorlekar, från den minsta till största görs. Denna gradering kallas både för kontinuerlig och
tät kurva. Några typiska beläggningsmassor med tät kurva är ABT (Tät asfaltbetong), ABb (Bindlager av
asfaltbetong) och AG (Asfaltgrus), varav ABT är tätast och AG är minst tätas av dessa. Vilket medför att
hålrumshalten är minst för ABT och störst för AG enligt (Byrnäs, 2006). Ett exempel på kontinuerlig
gradering, närmare bestämt en ABT har skapats för att visualisera en tät kurva. Indatat är tagen från
(Trafikverket, 2017) och visualiseras i Figur 2.
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Figur 2 Tillåten kornkurva för ABT med max kornstorlek 16 mm efter krav i (Trafikverket, 2017)

Enligt (Byrnäs, 2006) skapas en diskontinuerlig graderad kurva genom att inte blanda in vissa mellan
fraktioner, en öppning i kurvan skapas där vissa fraktioner saknas. Dock kan ändå en tät beläggning
skapas genom att enbart grov ballast och finare material blandas, (Byrnäs, 2006). Som ABS (Stenrik
asfaltbetong), som är en skelettasfalt där stor mängd grova fraktioner blandas med fina fraktioner och
filler. För visualisering av en diskontinuerlig kornkurva som skapar en tät beläggning har Figur 3 skapas
med data från (Trafikverket, 2017).

11

Litteraturgenomgång

Figur 3 Tillåten kornkurva för ABS med max kornstorlek 16 mm efter krav i (Trafikverket, 2017)

Ytterligare exempel på en diskontinuerlig gradering är ABD (Dränerande asfaltbetong). Denna
blandning har en väldigt öppen gradering och har en mycket högre hålrumshalt än tidigare nämnda.
Detta förbättrar vattengenomsläppligheten och medför förbättrade köregenskaper vid vått väglag.
Denna beläggning har också en viss bullerdämpning av trafikljud enligt (Byrnäs, 2006). För visualisering
av en väldigt diskontinuerlig kornkurva har Figur 4 skapats med indata från (Trafikverket, 2017).
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Figur 4 Tillåten kornkurva för ABD med max kornstorlek 16 mm efter krav i (Trafikverket, 2017)

Svenska krav och analysmetoder
Utöver gradering ställer Trafikverket krav på materialets kvalité. Ingående fraktioner i en blandning ska
ha egenskaper enligt Tabell 3 vilket är från (Trafikverket, 2017). Ytterligare krav på samma parametrar
hos den färdiga stenmaterialblandningen ställs beroende på vilken asfaltsmassa blandningen ska
användas till och hur mycket årsdygnstrafik/årsdyngsmedeltrafik (ÅDT) är på vägen som ska asfalteras.
Tabell 3 Krav på stenmaterial i (Trafikverket, 2017)

Stenmaterialet ska vara av krossat material och korndensitet ska bestämmas enligt EN 1097–6 samt
ska korndensitet för tillsatt filler bestämmas enligt EN 1097–7. Flisighetsindex som Trafikverket ställer
krav på ska testas med SS-EN 933–3 och görs på alla fraktioner större än 4 mm. Krossytegrad bestäms
med SS-EN 933–5. MicroDeval bestäms med SS-EN 1097–1 och är ett våtnötningsförsök för bestämning
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av nötningsmotstånd som ger en indikation på slitstyrka och beständighet. Kulkvarnsvärde bestäms
enligt SS-EN 1097–9 med syfte att undersöka dubbslitage. Los Angelesvärde bestäms genom SS-EN
1097–2 och är en beskrivning av motståndet mot fragmentering. (Höbeda & Bern, 2008)

2.2.3 Beläggning i vägkonstruktioner
En vägkonstruktion består av ett flertal materiallager med bestämda funktioner. När dessa ses som på
i helhet ska de uppfylla att vägen är säker, bärig och beständig under en lång tid när trafik och klimat
verkar på konstruktionen. Vägkonstruktionen ska utformas så att varje lager skyddar det
underliggande lagret mot överbelastning, samt att påkänningarna i respektive lager inte överskrider
lagrets hållfasthet. (Wiman & Tholén, 2008)
I en flexibel vägkonstruktion är de bundna beläggningslagrena i överbyggnaden tillverkade med
bitumen enligt (Wiman & Tholén, 2008). Typiska exempel på denna typ av vägkonstruktion är
Grusbitumenöverbyggnad, GBÖ (se Figur 5) och Grusbitumenöverbyggnad med bindlager, GBÖb (se
Figur 6) enligt (Trafikverket, 2011a). Där GBÖ har två stycken bundna lager, slitlager och bundet
bärlager. GBÖb har 3 stycken bundna lager, slitlager, bindlager och bundet bärlager. Under
överbyggnaden går gränsen till undergrund/underbyggnad som kallas terrass enligt (Wiman & Tholén,
2008).

Figur 5 Grusbitumenöverbyggnad, GBÖ (Trafikverket, 2011a)
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Figur 6 Grusbitumenöverbyggnad med bindlager, GBÖ (Trafikverket, 2011a)

Överbyggnaden har som huvuduppgifter att transportera bort vatten från vägytan och vägkroppen.
Den ska också motstå trafikbelastningar utan att stora deformationer uppstår i vägkroppen och sprida
trafiklasten till underbyggnaden samt ska den ha en jämn yta. Vanligen är vald dimensioneringsperiod
eller teknisk livslängd till 20 år för bundet bärlager och 30–40 år för underbyggnaden. (Agardh &
Parhamifar, 2014)
Lagret som är överst i en vägkonstruktion är slitlagret som ska uppfylla alla krav som kan ställas på
vägens yta. Lagrets främsta funktion är att ge vägen en yta som är säker och bekväm att köra fordon
på. Krav ställs bland annat på jämnhet, tvärfall och friktion. Detta lager ska med de andra lagren i
överbyggnaden sprida trafiklasten så att inte undergrunden/underbyggnadens hållfasthet överskrids
enligt (Wiman & Tholén, 2008). I engelsk litteratur nämns att slitlagret ska ha ett motstånd mot
effekten av återkommande trafiklaster och effekter av miljön. Dessutom ska slitlagret ha tillräcklig
friktion i alla väder och vara bekväm att köra på samt ha ett bra motstånd mot permanent deformation,
(Hunter, 2000). Enligt föreläsningsmaterial av Tommy Edeskär, november 2017, ska slitlagret ha
stabilitet, bra friktion, hållfasthet och draghållfasthet för att motstå krympsprickor.
Nästa bitumenbundna lager är bindlagret, detta lager finns inte i en GBÖ men finns i en GBÖb. Lagrets
funktion är primärt att vara ett övergångslager när skillnaden mellan slitlagret och det bundna
bärlagret är för stort. Bindlagret överför spänningar från trafiken till underliggande bärlager och
jämnar ut bärlagrets eventuella ojämnheter, (Wiman & Tholén, 2008). Enligt (Edeskär, 2017), ska
bindlagret ha egenskaper som ger stabilitet och hållbarhet. Samt nämns det i (Trafikverket, 2011b) att
bindlagret ska ha egenskaper som god stabilitet och bra styvhet.
Det sista av de bundna lagerna är det bundna bärlagret. Som namnet antyder är det ett viktigt lager
för bärigheten för en vägkonstruktion. Det ska fördela trafiklasten till underliggande lager utan att
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skadliga deformationer eller spänningar sker, (Wiman & Tholén, 2008). Materialet i detta lager ska ha
egenskaper som gör att lagret klarar deformationer och utmattning. Utmattningen i det bundna
bärlagret innebär att sprickbildning sker på grund av upprepande dragspänningar enligt (Wiman &
Tholén, 2008). Enlig (Agardh & Parhamifar, 2014) ska det bundna bärlagret fördela trafiklasten så att
inte det uppstår för stora påkänningar eller deformationer i underliggande lager. Materialet i detta
lager ska vara av god kvalité och sådan sammansättning så att lagret har en god styrka mot
deformation och utmattning. Enligt (Edeskär, 2017) är det bundna bärlagrets primära uppgift att klara
utmattning och ha bra hållbarhet.
I den studerade engelska litteraturen finns ingen större skillnad på krav mellan bindlager och bärlager.
Utan de ska ha hög elastisk styvhet för att möjliggöra tillräcklig lastspridning, de ska ha bra motstånd
mot utmattning för att motverka sprickinitiering på grund av den återkommande trafiklasten.
Dessutom ska dessa lager ha högt motstånd mot permanent deformation, speciellt bindlagret. Detta
för att deformationerna som skapar spårbildning sker närmare ytan. Även fast bundna bärlagret inte
blir utsatt i samma utsträckning som bindlagret ska det bundna bärlagret vara motståndskraftigt så att
det inte bidrar med spårdjupstillväxten, i rimlig mån. (Hunter, 2000)
Det obundna bärlagret har liknande funktion som det bundna bärlagret. Förstärkningslagret ska också
fördela trafiklast till undergrunden/underbyggnaden samt ska det tåla de överförda spänningarna från
bärlagret. Förstärkningslagret ska också fungera som ett dränerande lager och ha tillräcklig bärighet
för att klara laster från byggtrafik och anläggningsarbeten under byggtiden. Skyddslagrets primära
funktion är att fungera som ett materialavskiljande lager och skydda ovanliggande lager från
uppträngning av finmaterial från undergrunden/underbyggnaden. Det har också som funktion i
tjälfarliga områden att minska ojämna tjällyftningar. (Wiman & Tholén, 2008)

2.3 Teknisk beskrivning av gummiasfalt - internationellt
2.3.1 Allmänt om processer och dess tekniker
Det finns generellt två olika processer för att skapa en gummiasfalt enligt (Heitzman, 1992), den ena
är en torr process och den andra är en våt process. Resultatet av dessa två processer är att bindemedlet
modifieras på grund av gummiinblandningen och bindemedlet får andra egenskaper. Den våta
processen syftar på samtliga olika tekniker där gummit blandas in i bindemedlet innan blandningen
tillsätts till stenmaterialet. Den torra processen syftar på alla tekniker där gummit blandas antingen
först in med stenaggregaten innan bindemedlet tillsätts (Heitzman, 1992) eller allt blandas samtidigt
(Epps, 1994). Den torra processen är begränsad till varmasfaltstillverkning medan den våta processen
är mer mångsidig och kan användas till varmasfaltstillverkning, spricklagning och ytbehandling av asfalt
enligt (Heitzman, 1992). Det kan även användas till något som kallas i den engelska litteraturen för
”WarmRAC” som är en nyare teknologi, (Wang, et al., 2018). Till den våta processen räknas McDonald
tekniken och kontinuerlig blandning tekniken, resultatet av dessa tekniker är ett gummimodifierat
bindemedel enligt (Heitzman, 1992). Till den torra processen räknas PlusRide tekniken som
härstammar från Sverige, även känd som Rubit som blev utvecklad på 60-talet av Skega AB och AB
Vägförbättringar (Amirkhanian, 1993). Också tillhör ”Generic dry” och ”chunk rubber” som den
engelska litteraturen kallar teknikerna den torra processen. ”Generic” och ”chunk rubber” teknikerna
är en vidareutveckling av PlusRide tekniken enligt (Heitzman, 1992).

2.3.2 Förbehandling av däckgummi
Mekaniskt
Ett av råmaterialen som behövs för att tillverka gummiasfalt är gummi, vanligast är använda däck.
Detta råmaterial kan levereras till en process antingen som hela däck, klippta däck eller som strimlade
däck enligt (Heitzman, 1992). Därefter finns det flera sätt att förbereda däcken för användning i

16

Litteraturgenomgång
asfaltstillverkningen. Ett av sätten är något som den engelska litteraturen kallar för ”crackermill”,
denna metod går ut på att däckfraktionerna minskas i storlek genom att passera korrugerade
ståltrummor. Denna metod skapar oregelbunden form på gummit med en stor ytarea (Heitzman,
1992). En annan metod är granulattillverkning, där däckgummi skjuvas ner till mindre fraktioner genom
att nära placerade stålplattor roterar och bearbetar däckgummit. Denna metod skapar likformig
kubiska fraktioner med låg ytarea (Heitzman, 1992). En tredje metod är mikro-kvarn, engelska
litteraturen kallar det ”micro-mill”, som maler ner fraktionsstorleken till mycket små partiklar
(Heitzman, 1992). Även en fjärde teknik omnämns, ”the cryogenic process” som går ut på att kyla däck
i flytande kväve så att materialet blir sprött och kan krossas till önskad storlek. Denna metod är väldigt
kostsam och vissa stater i USA tillåter inte denna process enligt (Amirkhanian, 1993). Medan däcken
undergår dessa processer separeras stålarmering och fiberarmering från gummit. Det färdig
bearbetade gummit ska inte innehålla mer än 0,01 viktprocent metall samt inte mer än 0,05
viktprocent fiberarmering (Public Works Standards, 2008). Då produkten har en tendens att fastna
ihop så tillsätts talk eller liknande ämne för att förhindra detta. Utgiven litteratur om hur däck
förbereds inför asfaltstillverkning är begränsad.
Kemiskt
Utgiven litteratur om kemisk förbehandling av gummi är väldig begränsad. Dock har försökt gjorts med
furfural (C5H4O2) vid våt process. Syftet för denna studie var att modifiera gummipartiklarnas yta så
att ytan blir mer reaktiv. Furfural sprejades på gummifraktioner och värmdes till ungefär 140 ˚C under
10 minuter samt omrörning. Dessa gummifraktioner blandades sedan in i bindemedel till en
koncentration av 15 viktprocent. En slutsats som drogs av detta försök var att lagringsstabiliteten av
gummimodifierat bindemedel ökade med denna förbehandling. (Shatanawi, Biro, Geiger &
Amirkhanian, 2011)

2.3.3 Tillverkning
Våt process
Vid våta processen blandas det processade däckgummit med bindemedel och då händer en reaktion.
Reaktionen beror på temperatur vid blandning, blandningstiden, hur den mekaniskt blandas, hur
våldsamt det blandas, storleken och textur på gummit och vilka aromatiska oljor som bindemedlet
innehåller enligt (Heitzman, 1992). Men även vilken typ av gummi och olika koncentrationer av olika
ingående material eller medel (Epps, 1994). Reaktionen bygger på att gummit absorberar de
aromatiska oljorna vilket innebär att gummit sväller och mjuknar. Detta medför också att viskositeten
ändras i blandningen. Gummit i sig upplöses inte helt i blandningen. När blandningen har stabiliserat
sig så har viskositeten ökat av det modifierade bindemedlet och studier indikerar att det modifierade
bindemedlet blir mindre temperaturkänsligt enligt (Heitzman, 1992). Om det gummimodifierade
bindemedlet värms och blandas för länge minskar viskositeten och gummipartiklarna bryts ner nämner
(Kandhal, 1993). Ju större gummifraktionerna är desto bättre elastiska parametrar och bättre
motstånd mot spårbildning får gummiasfalten enligt (Shen, Amirkhanian, Xiao & Tang, 2009). Det finns
flera bud på lämpliga temperaturintervall vid tillverkningen av gummimodifierat bindemedel enligt
den våta processen, i Louisiana (Huang, Mohammad, Graves & Abadie, 2002) var temperaturen mellan
177 och 210 ˚C i försöken. Medan i Virginia (Maupin, 1996) användes ett temperaturintervall mellan
182 och 215 ˚C i försöken. Medan ett referensverk förespråkar mellan 190 till 218 ˚C (Public Works
Standards, 2008). Även andra medel kan tillsättas för att få andra egenskaper, som utspädningsmedel
eller polymerer enligt (Heitzman, 1992). Olika blandningstekniker finns för den våta processen enligt
(Heitzman, 1992). I McDonald tekniken blandas gummit och bindemedlet i satser medan kontinuerlig
blandnings tekniken blandas gummit och bindemedlet kontinuerligt.
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I en varmasfalt med gummimodifierat bindemedel tillverkad enligt den våta processen är det generellt
15–25 viktprocent gummi med avseende på bindemedlets vikt enligt (Heitzman, 1992). Dock finns det
försök (Hunt & Boyle, 1995) med lägre andelar gummi som till exempel 10–12 viktprocent.
Tillverkningen av en varmasfalt med gummimodifierat bindemedel är likt en vanlig asfalt enligt
(Heitzman, 1992), dock kräver den gummimodifierade varmasfalten högre temperatur vid inblandning
i aggregaten. Vid blandning av stenaggregat och gummimodifierat bindemedel rekommenderas av ett
standardiserat referensverk (Public Works Standards, 2008) ett temperaturintervall mellan 190 till 226
˚C.
Torr process
Vid en torr process blandas gummifraktioner in med stenaggregaten innan bindemedlet tillsätts enligt
(Amirkhanian, 1993). För torr process finns det mindre forskning vad som händer enligt (Epps, 1994),
dock påverkas gummit av samma variabler som i den våta processen och gummit reagerar med de
aromatiska oljorna, dock bara delvist. Om man jämför andelen gummi i den våta och den torra
processen förbrukar den sistnämnda processen mer däck enligt litteraturstudie av (Amirkhanian,
1993). En annan litteraturstudie (Kandhal, 1993) nämner att 2–4 gånger mer gummi kan användas i
den torra processen.
Asfaltverk
Enligt (Page, Ruth & West, 1992) behövs inte några omfattande modifikationer på varmasfaltsverk
göras vid tillverkning av varmasfalt med gummimodifierat bindemedel genom den våta processen.
Dock kan pumparna som hanterar bindemedlet vara för klena, eftersom gummimodifierat bindemedel
är har högre viskositet. En blandningsenhet måste finnas på verket som klarar av att dosera gummit
med tillräcklig noggrannhet in i det varma bindemedlet. Dessutom måste en reaktionstank klara av att
behålla en jämn blandning och en jämn temperatur vid tillverkning enligt McDonald tekniken nämner
(Heitzman, 1992). Det finns försök av (Hunt & Boyle, 1995) där det gummimodifierade bindemedlet
har blivit tillverkat på raffinaderi och levererat med lastbil till asfaltverk. Där det gummimodifierade
bindemedlet har blivit hanterat som ett vanligt bindemedel. I några fall noterades problem med att
pumparna var för klena på asfaltverket.
Om man jämför produktionstakten i tillverkningen för vanlig varmasfalt och gummiasfalt kan det
reduceras för gummiasfalt på grund av ökad blandningstid i asfaltverket. Detta på grund av att
gummiasfalt kan kräva totalt mer bindemedel. Samt att det tar längre tid att blanda bindemedlet med
gummi. (Wang, et al., 2018)
I en undersökning som (Amirkhanian, 1993) har gjort blev stater tillfrågade om problem vid tillverkning
av gummiasfalt i asfaltverket, både genom den torra och våta processen. Svaren i undersökningen
nämns det hög kostnad, begränsad tillgång på gummi, mycket rök, att den torra processen har problem
med att små fraktioner försvinner samt att gummit har en tendens att fastna i silo och i
blandningsenheten.
WarmRac
En ny teknologi som heter ”WarmRac” i den engelska litteraturen är en kombination av tekniken
bakom lågtempererad varmasfalt och användningen av gummi i asfaltstillverkning. Genom att använda
tillsatsmedel som används i lågtempererad varmasfaltstillverkning i tillverkningen av
gummimodifierad asfalt genom den våta processen kan temperaturerna sänkas. Temperaturen vid
inbladning i stenaggregaten och läggning blir då samma eller lägre än vanlig varmasfalt enligt (Akisetty,
Xiao, Gandhi & Amirkhanian, 2010) och (Xiao, Zhao & Amirkhanian, 2009). En litteraturstudie av (Wang,

18

Litteraturgenomgång
et al., 2018) drar slutsatserna att tillverkningsteknikerna för vanlig varmasfalt bara behöver små
modifikationer för att kunna appliceras på ”WarmRac”. Dessutom dras slutsatserna att ”WarmRac” är
någorlunda lika vanlig varmasfalt med avseende på prestation och att ”WarmRac” kan återvinnas med
nuvarande teknologi.

2.3.4 Stenaggregat
I California rekommenderas att varmasfalt med gummimodifierat bindemedel endast används till
spånggraderad beläggning och beläggning med öppen gradering. Det är inte rekommenderat till
månggraderad beläggning. På grund av att hållrumshalten är för liten för att det gummimodifierade
bindemedlet ska markant förbättra prestandan av den färdiga beläggningen jämfört med vanlig
varmasfalt. Dock har gummimodifierad asfalt med månggraderad kornkurva stora fördelar vid problem
med krympsprickor. (Caltrans, 2003)
Dessutom har Federal Highway Administration (Federal Highway Administration, 1994) tagit fram
rekommendationer hur Mix Design med gummimodifierat bindemedel ska användas vid
språnggraderad beläggning, beläggning med öppen gradering och månggraderad beläggning. De
avråder ingen av dessa tre graderingar. De nämner att alla tre kan designas med Marshall samt Hveen
Mix Design.

2.3.5 Asfaltering
Vid transport av gummiasfalt rekommenderas vanliga asfaltsflak vid transport, det rekommenderas
också att gummiasfalten täcks för att minska värmeförluster. Dessutom kan vanliga traditionella
asfaltsläggare användas vid asfaltering enligt (Caltrans, 2003). Dock enligt (Kandhal, 1993) så
rekommenderas det inte vältning med gummihjul, gummiasfalten fastnar lätt på hjulen. Istället
rekommenderas stålvalsarvält som är utrustad med blad och vattningssystem för att hålla trumman
ren från gummiasfalt enligt (Maupin, 1996). Vibratorvältar rekommenderas inte av (Kandhal, 1993) på
grund av att den flyttar asfaltmassan på icke önskvärt sätt. Diesel ska inte användas som medel för att
massan ska släppa från utrustningen, diesel gör det motsatta, den gör att den gummimodifierade
asfalten fastnar lättare och mer enligt (Kandhal, 1993). Asfaltering av en varmasfalt med
gummimodifierat bindemedel är generellt likt en vanlig asfalt, dock kräver den gummimodifierade
varmasfalten högre temperatur vid utläggning och packning jämfört med vanlig varmasfalt nämner
(Heitzman, 1992).
I en undersökning som (Amirkhanian, 1993) har gjort blev stater blev tillfrågade om problem vid
asfaltering av gummiasfalt både genom den torra och våta processen. Det nämns att massan är väldigt
klibbig och fastnar lätt, att massan är svår att raka ut och svår att kompaktera. Även att den luktar och
ryker samt att asfaltering kan misslyckas på grund av temperaturproblem. Dessutom är det svårt att
uppnå densitetsmålet på massan, packningsmönster måste modifieras samt att massan har en tendens
att förflyttas framåt vid packning.

2.3.6 Tekniska egenskaper
En studie i Spanien (Rodríguez-Alloza & Gallego, 2016) gjorde masterkurvor för asfalt med bitumen
50/70 som referens, kallad B, samt samma bitumen med 20 viktprocent däckgummi, kallad B20.
Masterkurvorna för både fasvinkel och komplex modul visas i Figur 7.
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Figur 7 Masterkurvor för referens (B) och gummimodifierat bitumen (B20) (Rodríguez-Alloza & Gallego, 2016)

Vid höga frekvenser i Figur 7 har B20 lägre komplex modul värden än B vilket tolkades som att det
gummimodifierade bitumen (B20) har bättre motstånd mot krympsprickor vid låga temperaturer.
Dessutom, vid låga frekvenser har B20 högre värden på komplex modul än B, vilket tolkades som att
det gummimodifierade bitumen (B20) har bättre motstånd mot permanent deformation på grund av
ökad styvhet. (Rodríguez-Alloza & Gallego, 2016)
Eftersom fasvinkeln är lägre för det gummimodifierade bitumen (B20) än för referensen (B) över stora
delar av frekvensintervallet så tolkades det att B20 är mer elastiskt, speciellt vid lägre frekvenser.
(Rodríguez-Alloza & Gallego, 2016)
I en studie i Turkiet (Kök & Çolak, 2011) gjordes masterkurvor för asfalt med ett bitumen de kallar för
B 160–220, sedan blandades det in 3, 6, 9, 12 och 15 viktprocent av gummi för att undersöka skillnaden
av olika mängder gummi i gummimodifierat bindemedel. Masterkurvorna som tar hänsyn till den
komplexa modulen visas i Figur 8 och Figur 9, båda med en referenstemperatur på 50 °C.
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Figur 8 Masterkurvor för gummimodifierat bitumen i Turkiet med avseende på komplex modul (Kök & Çolak, 2011)

Figur 9 Komplex modul för gummimodifierat bindemedel dividerat med komplex modul för referens (Kök & Çolak, 2011)

De slutsatser som drogs var att ju högre frekvens ju högre komplex modul samt att ju högre frekvens
bindemedlet utsätts för ju mindre inverkan har tillsatt gummi. (Kök & Çolak, 2011)
Utifrån dessa test kan tolkas att gummi inblandat i bindemedlet medför mindre risk för krympsprickor
vid låga temperaturer. Även att det är mindre risk för spårbildning i beläggning vid höga temperaturer,
att det agerar mer elastisk samt att mängden inblandat gummi har stor inverkan vid lägre frekvenser
men mindre inverkan vid högre frekvenser.

2.3.7 Återvinning
Flera källor nämner att det är stor osäkerhet om gummiasfalt kan återvinnas, bland annat av
(Amirkhanian, 1993) och (Kandhal, 1993). Dock har en litteraturstudie (Federal Highway
Administration, 1994) hittat flera fall där både gummi har blandats in i återvunnen asfalt och där
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gummiasfalt har återvunnits. I denna studie drogs slutsatsen att det fungerar, eftersom inga
rapporterade problem hittades. En annan litteraturstudie (Caltrans, 2005) med syftet att undersöka
om det är lämpligt att återanvända gummiasfalt har också dragit slutsatsen att gummiasfalt kan bli
återanvänd i asfaltstillverkning. Litteraturstudien nämner dock att det är ett begränsat med studier
som behandlar detta.

2.3.8 Övriga applikationer av gummimodifierat bindemedel
Utöver ”WarmRAC” och gummimodifierad varmasfalt kan det gummimodifierade bindemedlet
användas till lagning av sprickor, ytbehandling och som ett membran mellan olika bundna lager som
nämns av (Heitzman, 1992).
Tillverkare av spricklagningsmassa förblandar gummit och bindemedlet. Därefter levereras den som
fast substans. Vid användningen av denna substans måste den värmas och tillåtas reagera innan den
kan användas för lagning av en spricka. (Heitzman, 1992)
Ytbehandling av en beläggning med ett gummimodifierat bindemedel kallas i litteraturen för ”SAM”
som är en förkortning av ”Stress Absorbing Membrane”, (Heitzman, 1992). Det är varmt
gummimodifierat bindemedel som sprayas på ytan av en befintlig asfalt, sen sprids mindre
stenaggregat över ytan. I Texas är tron att denna Ytbehandling håller dubbelt så länge jämfört med en
utan gummi, enligt (Estakhri, Buttom & Fernando, 1992).
Om ytbehandlingen ”SAM” läggs mellan två asfaltslager kallas det för ”SAMI” som är en förkortning av
”Stress Absorbing Membrane Interlayer” enligt (Heitzman, 1992).

2.4 Olika tillämpningar – internationellt
Arizona
1968 provades det att applicera en ytbehandling ”SAM” gjord enligt den våta processen i Phoenix,
provsträckan var en av- och påkörningsväg till en motorväg (I-17). Asfalten hade problem med
utmattningssprickor och krympsprickor. Asfalten visade också tecken på begynnelse av potthål. Trots
att det noterades problem vid sprickförseglingen så höll denna ytbehandling i 19 år med i princip inget
underhåll innan en ombyggnation av provsträckorna genomfördes. (Morris, 1993)
1972 lades det en ytbehandling ”SAM” gjord enligt den våta processen på en motorväg i Aguila utanför
Phoenix. Asfalten hade problem med utmattningssprickor och asfalten var spröd. För att förbättra
komforten så lades en vanlig asfaltslitlager ovanpå denna ytbehandling 1976. Vilket medförde att
ytbehandlingen som gjordes 1972 blev en ”SAMI”, alltså ett mellanskikt gjord av gummimodifierat
bindemedel. Denna konstruktion har minst överlevt till 1993 med minimalt underhåll. (Morris, 1993)
Första varmasfalten med gummimodifierat bindemedel blev asfalterad 1975 på Arizona State route 87
ungefär 3 mil ifrån Phoenix. Denna var 19mm tjock, den var av typen öppen gradering, hade en total
bindemedelshalt på 10,5 viktprocent och fungerade som slitlager. Denna asfaltsträcka fungerade
felfritt tills 1991 när asfalten lades om. (Morris, 1993)
Texas
Texas har fram till 1992 provat att lägga gummiasfalt 2 gånger, båda gjorda 1989 och skulle fungera
som slitlager. Ett av försöken gjordes på State Highway 336 vid McAllen. Denna provsträcka
misslyckades, bara efter tre månader hade stensläpp tvingat väghållaren att lägga en ytbehandling
över gummiasfalten. Ett annat försök gjordes i en korsning vid en av- och påfartsväg från en ringled
runt Tyler. Denna korsning hade problem med spårbildning på grund av tungtrafik och
förhoppningarna var att gummiasfalten av typen månggraderad skulle motverka spårbildningen. När
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litteraturen skrev som detta, 1992 så var fortfarande de ansvariga för detta nöjda med resultatet.
Studien om dessa projekt nämner inte vilken process som användes vid tillverkningen. (Estakhri,
Buttom & Fernando, 1992)
Oregon och Washington
1985 genomfördes ett projekt i Oregon där asfalter med olika tillsatser jämfördes i fält. Provsträckorna
är lokaliserad i centrala delarna av Oregon där problem med kallsprickor och stensläpp är vanligt.
Platsen har kalla vintrar, varma somrar och tjäle på vintern. Den totala längden på projektet är 6,4 km
och varje provsträcka är 0,8 km. Vid en okulärbesiktning 1992 var gummiasfalten gjord genom den
torra processen och den våta processen i bra skick. Resultaten visade minimalt med kallsprickor, ingen
eller minimalt med krackelering. Dock hade gummiasfalten gjord med den torra processen lite
stensläpp. Den vanliga varmasfalten hade mer kallsprickor men prestationen gällande bärighet och
hållbarheten var likvärdig som de två olika gummiasfalterna. (Lundy, Hicks & Zhou, 1993)
Oregon Department of Transportation (ODOT) har följt upp gummiasfaltsprojekt gjord av
myndigheten, städer i staten och av Washington Department of Transportation (WsDOT).
Gummiasfaltsprojekten blev både utförd enligt den torra och våta processen, (Hunt, 2002) drog dock
slutsatsen att den våta processen presterar bättre. I ODOTs projekt gjordes även kontrollasfalten utan
gummi som var liknande gummiasfalten som de testade. I rapporten av (Hunt, 2002) drogs också
slutsatsen att det blev varierande resultat för alla projekt. I ODOTs projekt presterade kontrollasfalten
ibland bättre än gummiasfalten och ibland inte. ODOT hade flera olika leverantörer av
gummimodifierade bindemedlen, leverantörerna hade olika mängd gummi i det gummimodifierade
bindemedlet. Dessutom skilde det sig i tillverkningssätt mellan leverantörerna. Vissa leverantörer
tillverkade det gummimodifierade bindemedlet vid asfaltsveket medan andra tillverkade det på
raffinaderiet enligt (Hunt, 2002). De gummiasfalter som lyckades bäst för ODOT var bättre än
kontrollasfalterna. Den gemensamma nämnaren för de lyckade gummiasfalterna var att det
gummimodifierade bindemedlet var av samma typ och från samma leverantör. Denna leverantör
tillverkade det gummimodifierade bindemedlet på ett raffinaderi med ett innehåll av gummi på 10–12
viktprocent med avseende på bindemedlets vikt. Dessutom var denna leverantör den med minst andel
gummi i blandningen och den enda utan andra tillsatsmedel enligt (Hunt, 2002). I Tabell 4 så
sammanfattas projekten med den våta tekniken i korthet, utifrån uppföljningsarbetet som gjort. Det
man också kan se i tabellen är att gummiasfalten gjord enligt den våta tekniken har blivit asfalterad på
gator, landsvägar och motorvägar som slitlager med varierande resultat.
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Tabell 4 ODOTS uppföljning, gjord utifrån (Hunt, 2002) och (Hunt & Peters, 1995)
Asfalteringsår

Myndighet

1982

WsDOT

ODOT

Lava Butte - Fremont MångHwy
graderad

1985

1986
1989

Gradering

Evergreen Point
Bridge - Sr-908
Öppen
S-Curve/Cedar River
Bridge & RR Bridge
Öppen

WsDOT
1984

Plats (på Engelska)

WsDOT
Jackson
County

Columbia R - 39th
Street
Mill Creek Drive

Öppen
Månggraderad

1990
1990
1991

WsDOT
Linn
Country

Armstrong Rd.
Old Salem Road

Öppen
Språnggraderad

Jackson
County

Butte Falls Road

Språnggraderad

ODOT

181st - Troutdale

Öppen

WsDOT

22nd St.

Öppen

1991

1992

1992
ODOT

Eastside Bypass

Månggraderad

ODOT

Eastside Bypass

Öppen

ODOT
Linn
Country

Öppen
Språnggraderad

WsDOT

Eastside Bypass
CR 648 Fish Hatchery
Drive
West Ellensburg I/C
to Ryegrass Rest
Area

ODOT

Kah-Nee-Ta-Pelton
Dam Rd.

ODOT

Tower Rd. - Stanfield Öppen

1992

1992

1993
1993

Öppen

1993
Öppen

1994

1994
ODOT
1993/1994

WsDOT

Azalea - Jump-off
Joe
Nisqually River to
Gravelly Lake

Öppen
Månggraderad

Kommentar
Höll i 15 år trots svåra trafikförhållanden. Minimalt med
spårbildning och potthål efter 9 år. De sista årena var det
stora problem med spårbildning och stensläpp.
Livslängden var uppskattad till 8-9 år, byggdes om 1995. Stora
trafikvolymer.
1994 är gummiasfalten bättre än kontrollasfalten. 1999
bedömmer myndighetens analysdata konditionen av
gummibeläggningen och kontrollasfalten som dålig. Några få
svärgående sprickor syns, lite ändras till 2002.
Höll i 11 år. Fungerade väldigt bra i 5 år trotts att stensläpp var
noterat i en fil. Efter 6 år blev det stora problem med
spårbildning.
Inga problem noterade.
Efter 10 år var den fortfarande i bruk, problem med
spårbildning efter 4 år och reflectionsprickor noterade efter 5
år.
Fullt fungerande, ska läggas om på grund av breddning av
vägen.
Inga större underhållsåtgärder, 4 platser har haft problem
med att slitlagret har lossnat, tros ha att göra med att
slitlagret bara var 12,5 mm tjock. Bra prestation.
1999 bedömmer myndighetens analysdata konditionen av
gummibeläggningen som dålig och kontrollasfalten som
väldigt bra. Problem med stensläpp och krackelering.
Gummiasfalten byttes ut.
Efter 9 år var den fortfarande i bruk. Fungerar utmärkt, inga
problem med spårbildning, bättre än medel. Tung trafik, låga
trafikvolymer och inga dubbdäck.
1999 har lite till medel stensläpp hänt, även lite känbart
spårbildning skapas. 1999 bedömmer myndighetens
analysdata konditionen av gummibeläggningen som dålig och
kontrollasfalten som bra. Från 1999 till 2002 har lite hänt.
1999 bedömmer myndighetens analysdata konditionen av
gummibeläggningen som dålig och kontrollasfalten som
någorlunda. Problem med både stensläpp och spårbildning.
2002 har både gummiasfalten och kontrollasfalten blivit
värre.
1999 bedömmer myndighetens analysdata konditionen av
gummibeläggningen som dålig och kontrollasfalten som
någorlunda. Problem med stensläpp och spårbildning. 2002
hade spårbildningen ökat för båda asfalterna.
Inga problem noterade.

Bra, 4 mm spårdjup
1999 bedömmer myndighetens analysdata konditionen av
gummibeläggningen som väldigt bra och kontrollasfalten
som någorlunda. Kontrollasfalten visar problem med både
stensläpp och spårbildning. Liten skillnad mellan 1999 och
2002.
1999 bedömmer myndighetens analysdata konditionen av
gummibeläggningen som väldigt bra och kontrollasfalten
som bra. Kontrollasfalten hade problem med stensläpp.
Mellan 1999 och 2002 hade kontrollsträckan fått tvärgående
sprickor medan gummiasfalten fått stensläpp.
1999 bedömmer myndighetens analysdata konditionen av
gummibeläggningen och kontrollasfalten som väldigt bra.
Inga problem noterade. Mellan 1999 och 2002 noterades
ingen ändring.
Väldigt bra, 2-4 mm spårdjup
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2.5 Jämförelse med beläggning utan gummimodifierat bindemedel
Under denna rubrik summeras andra studiers jämförelse mellan beläggning med gummimodifierat
bindemedel och beläggning utan gummi. Dessa studier har genomförts på olika ställen i världen med
olika standarder som kan skilja sig en del ifrån svenska standarder.
En litteraturstudie av (Shu & Huang, 2013) drar slutsatserna att gummi inblandat i bindemedlet ökar
motståndet mot spårbildning, utmattningssprickor och krympsprickor. En slutsats de också gör är att
om gummiasfalten är rätt tillverkad så presterar den mycket bättre än vanlig asfalt. Dock flaggar
litteraturstudien för problem med att lagra det gummimodifierade bindemedlet en längre tid innan
användning.
En annan litteraturstudie av (Lo Presti, 2013) drar slutsatsen att gummiasfalt som är gjord genom den
våta processen möjliggör tunnare asfaltslager på grund av egenskaperna av det gummimodifierade
bindemedlet. Dessutom noterar litteraturstudien att gummiasfalt minskar ljudet från trafiken,
däckljud, jämfört med vanlig asfalt.
I guide (Caltrans, 2003) om användning av däck i tillverkning av gummiasfalt summerar de deras
erfarenheter. Den ökade viskositeten av bindemedlet och tjockare bindemedel möjliggör mer
bindemedel utan att asfalten blöder eller att bindemedlet rinner ner. Gummiasfalt har högre
elasticiteten och mer elastisk deformation vid höga temperaturer jämfört med vanlig asfalt. Dessutom
har gummiasfalt bättre slitstyrka, binder aggregaten bättre än vanlig asfalt på grund av tjockare
bindemedel. Ökat motstånd mot ytsprickor, utmattningssprickor och reflektionssprickor än vanlig
asfalt på grund av mer bindemedel och mer elasticitet. Gummiasfalten är heller inte lika
temperaturkänslig som vanlig asfalt och den åldras bättre och oxiderar mindre på grund av mer
bindemedel, tjockare bindemedel och antioxiderande ämnen i däckgummit. Gummiasfalten har bättre
motstånd mot spårbildning/permanent deformation än vanlig asfalt på grund av högre viskositet på
bindemedlet samt mer elastisk deformation. Gummiasfalten är billigare att underhålla än vanlig asfalt
för att den presterar bättre och är slitstarkare. De tror att asfalteringstiden kan minska på grund av att
gummiasfalten tillåter tunnare beläggning, samt att det sparar energi och resurser då återvunna
produkter används. Dessutom tror de att säkerheten ökar eftersom de svarta pigmenten i däckgummi
behåller beläggningen svart längre och ökar kontrasten mellan beläggning och väglinjer. Dock nämner
de att gummiasfalt är dyrare och svårare att tillverka än vanlig asfalt. Samt att det kan vara problem
med lukt och luftföroreningar. Dessutom nämner det att det är svårt att lägga gummiasfalt för hand
samt att när det gummimodifierade bindemedlet är tillverkat så måste det användas relativt snabbt,
annars kan det bli obrukbart. (Caltrans, 2003)
Enligt (Xiao, Amirkhanian & Juang, 2007) är gummiasfalt tillverkad som varmasfalt ökar motståndet
mot spårbildning, även generellt, asfalt med gummimodifierat bindemedel får mindre spårdjup
jämfört med vanligt bindemedel. Enligt (Heitzman, 1992) finns också indikationer på att
gummimodifierat bindemedel är mindre temperaturkänsligt än vanligt bindemedel. Detta bekräftas
också av litteraturstudier av (Lo Presti, 2013) och (Hansen & Anderton, 1993).
Gummimodifierat bindemedel har generellt bättre motstånd mot åldring jämfört med vanlig
varmasfalt. Dessutom så är dränerande gummiasfalt med öppen gradering i det slitlagret mer hållbar,
har längre livslängd och dränerar bättre än icke gummimodifierad asfalt. Också har gummimodifierat
asfalt bättre motstånd mot permanent deformation vid högra temperaturer jämfört med vanlig
varmasfalt. Dessutom har gummimodifierad asfalt i en månggraderad mix bättre motstånd mot
krympsprickor jämfört med icke gummimodifierad asfalt. (Hansen & Anderton, 1993)
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I ett arbete av (Amirkhanian, 1993) drogs flera slutsatser: Längre livslängd för gummiasfalten jämfört
med vanlig asfalt, mindre reflektionssprickor, minskat trafikljud, minskad underhållskostnad och
mindre föroreningar. Dock högre investeringskostnad, mellan 25–200% högre än vanlig asfalt samt att
det fortfarande är frågetecken om gummiasfalt ger högre eller lägre påverkan på miljön. Dessutom
dras slutsatsen att tiden då massan kan packas är lägre än vanlig asfalt men att gummiasfalt också
tillåter tunnare asfaltslager. Sen nämns det att gummiasfalt är sämre mot krympsprickor än vanlig
asfalt och att gummiasfalt är dyrare.
Enligt (Wulandari & Tjandra, 2017) tillåter en gummiasfalt tillverkad med den våta processen totalt
mindre bindemedel i asfalten jämfört med vanlig. Dock kan det påverka permeabiliteten och
hållbarheten av beläggningen.
Laboratorietest vid hög temperatur av (Kurtz & Stroup-Gardiner, 1992) visar att den permanenta
deformationen är lägre för en gummimodifierad asfalt gjord genom den våta processen än en icke
gummimodifierad asfalt. Detta gäller både vid statiskt och dynamisk last.
Gummiasfalten gjord enligt den våta processen kräver högre temperatur vid inblandning med
stenaggregat och högre temperatur vid asfaltering än vanlig varmasfalt. Dock kan temperaturerna
sänkas så det blir likvärdig som en vanlig varmasfalt genom att tillsätta tillsatsmedel. (Xiao, Xhao &
Amirkhanian, 2009)

2.6 Svenska undersökningar
2.6.1 Provsträckor
2007 till 2009 projekten
Mellan 2007 och 2009 gjordes 17 stycken provsträckor med gummimodifierat bindemedel i asfalt,
dessa är listade i
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Tabell 5. Asfalten tillverkades enligt den våta processen, det gummimodifierade bindemedlet
skapades vid en blandningstemperatur på minst 175 ˚C och tilläts reagera under omröring i minst 30
minuter. I gummiasfalten användes ca 8 % gummimodifierat bindemedel varav det
gummimodifierade bindemedlet innehöll ca 17–20% gummigranulat. Gummigranulatet bestod av
fraktionerna 0/2 mm och hade krav att inte innehålla mer än 0,01% stål samt inte mer än 0,5% textil.
Förhållandet mellan granulat från personbilsdäck och lastbilsdäck försöktes hållas konstant. De
beläggningar som tillverkades med gummimodifierad bindemedel var GAP, som är en tät
gummiasfalt med partikelsprång och är närbesläktad med den diskontinuerliga graderade täta
skelettasfalten ABS. Även tillverkades GAÖ, som är en öppen gummiasfalt med partikelsprång, denna
är närbesläktad med den dränerade diskontinuerliga öppna asfalten ABD. Även referensbeläggningar
lades, både med och utan polymermodifierat bindemedel. Samtliga beläggningar som lades i detta
projekt var slitlager. (Viman, 2011)
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Tabell 5 Provsträckor med gummiasfalt lagd mellan 2007 och 2009 (Viman, 2011)

Heljestorp
Infarten till Ragn-Sells granulatanläggning Heljestorp utanför Vänersborg skapades det 4 stycken
provytor år 2011. Dessa provytor var mellan 40–60 m långa och hade olika uppbyggnad, se Figur 10.
Provyta 1 har en asfalt med gummimodifierat bitumen som slitlager och konventionella bind- och
bärlager. Provyta 2 har asfalt med gummimodifierat bitumen som slit- och bärlager. Provyta 3 har en
asfalt med gummimodifierat bitumen som slit- och bindlager medan bärlagret är av konventionell typ.
Hela provyta 4 är av konventionell typ. De olika provytorna kommer att ha olika trafikbelastning, yta 1
och 2 kommer att belastas med trafik in till fabriken. Yta 3 och 4 kommer att belastas med trafik från
fabriken. På varje provsträcka installerades det 3 stycken röjningsgivare i underkant av det understa
bundna lagret i ett hjulspår. (Said, et al., 2014)
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Figur 10 Lagertjocklekar, provytorna i Heljestorp (Said, et al., 2014)

Uppsala, Knivsta och Mölndal
Provsträckorna som gjordes 2011 i Uppsala, Knivsta och Mölndal med avseende på slitlager visas i
Tabell 6. Där man kan se att testen baseras på gummimodifierat bitumen i både GAP och
tunnskiktsbeläggningen, TKS. Sträcka 1–3 har en ÅDT på ca 17 000 fordon medan stäcka 4 har ca 11
000 fordon. Sträcka 5 och 6 i Knivsta har en ÅDT på 4 500 fordon medan sträckorna på E6 i Mölndal
har ÅDT på 30 000 fordon. Dessa provsträckor genomfördes det fältmätningar på. (Carlsson, 2015)
Tabell 6 Provsträckor med gummimodifierat bitumen och referenssträckor (Carlsson, 2015)
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2.6.2 Lab resultat
2007 till 2009 projekten, Malmö
Under tidig höst 2007 togs flera borrkärnor av gummiasfalt på den yttre ringvägen i Malmö, väg E6,
mellan trafikplats Sallerup och Fredriksberg. Gummiasfalten i detta projekt är GAP 16 med en total
bindemedelshalt av 8,3 viktprocent varav 16,5 viktprocent av detta är gummigranulat. Majoriteten av
de använda metoderna i laboratoriet och dess resultat är sammanställda i Tabell 7. (Viman, 2009)
Tabell 7 Sammanställning av provresultat från E6 i Malmö (Viman, 2009)

Utan att gå in i detalj om alla tester kan det noteras i Tabell 7 att två stycken tester sticker ut med hög
variationskoefficient, vilket tyder på stora osäkerheter. De tester som det gäller är dynamisk kryptest
och Prall innan vinterkonditionering.
Dynamiska kryptestet gjort enligt FAS metod 468 blev utfört med syftet för att vara ett stabilitetstest.
Resultatet på 14 500 µε ansågs vid tidpunkten för testerna vara i linje med de strängaste
funktionskraven. Styvhetsmodulen som blev testad med FAS metod 454 tyder på, genom linjära
samband, att vid 5 °C är styvheten 10 242 MPa. Vilket vid tidpunkten var något mer än maxvärdekravet
på ett slitlager i Sverige. Vattenkänslighet eller vidhäftningstal bestämdes genom FAS metod 446 och
resulterade i ett värde på 86,8%. Prall, som bestämdes genom FAS metod 471 hade syftet att bedöma
beläggningen nötningsresistens mot dubbslitage i detta projekt. Vilket resulterade i Prallvärden mellan
15–20 cm3 vilket bedöms som mycket bra nötningsmotstånd. (Viman, 2009)
Vinterkonditionering är en provmetod som är utvecklad av VTI med syftet att simulera
konditioneringsfaserna vid växlande temperaturer runt fryspunkten i kombination med saltning.
Metoden går ut på att effekten av frys/tö konditionering utvärderas genom styvhetsmodulen, där
förhållandet mellan före och efter konditioneringen kallas Q-vinter. Oförändrad styvhetsmodul har Qvinter 100%, i dessa försök har Q-vinter ökat till 109% vilket tyder på en förstyvning av gummiasfalten.
(Viman, 2009)
Ytligare gjordes utmattningsförsök i detta projekt. Utmattningsförsök på VTI genomförs genom att ett
liggande cylinderformat prov utsätts på diameterplanet genom mantelytan för periodiska givna
belastningar (konstant töjning) tills att en tydlig spricka uppkommer på diameterplanet.
Deformationen på det horisontella diameterplanet mäts under provningen och töjning och/eller
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spänningen beräknas samt antalet belastningar till brott bestämts enligt metodiken beskriven i (Said,
1995). I detta projekt bestämdes att gummiasfalten klara ungefär 1 miljon belastningar vid 100
mikrostrains töjning (Viman, 2009).
Även sprickutvecklingen undersöktes, detta med en så kallad Wheeltrackingutrustning. Utrustningen
som användes i detta försök är enligt provstandarden SS-EN 12697–22. Provplattor med storleken 50
x 70 x 4 cm testas i utrustningen på ett mjukt underlag. Med töjningsgivare installerade i både
underkant och överkant av provplattan. Totalt användes 6 stycken provplattor, 3 stycken gummiasfalt
och 3 stycken referensbeläggning. Försöket genomförs genom att en belastning passerar över
provplattan upprepade gånger. Under försöket registreras bland annat initial töjning, antal passager
tills spricka uppstår i underkant av provplattan och antal passager när sprickan når överkant av
provplattan. Resultatet tyder på att gummiasfalten har en bättre sprickutbredningstakt än
referensbeläggningen, detta visualiseras i Figur 11. (Viman, 2009)

Figur 11 Sprickutveckling hos gummi- respektive referensbeläggningen (Viman, 2009)

Även masterkurvor togs fram i dessa laboratorieförsök genom att provkroppar utsattes för sinusformig
belastning i olika frekvenser vid flera olika temperaturer. På det sättet kunde styvhetsmodul och
fasvinkel bestämmas för varje frekvens och temperaturkombination. Sedan användes
Arrheniosmodellen för att matematisk framställa masterkurva, dock utvärderades inte resultaten av
detta. Där Figur 12 visar resultaten från testerna, Figur 13 och Figur 14 visar de framställda
masterkurvorna och Figur 15 visar ett framställt diagram utifrån försöken för att X ska kunna
bestämmas utifrån temperatur och frekvens. (Viman, 2009)
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Figur 12 Styvhetsmodul vid olika temperaturer (Viman, 2009)

Figur 13 Masterkurva för GAP 16 styvhetsmodul (Viman, 2009)
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Figur 14 Masterkurva för GAP 16 fasvinkel (Viman, 2009)

Figur 15 Bestämning av X från temperatur och frekvens (Viman, 2009)

Asfaltsprov från ringled i Malmö (E6) skickades även till Arizona State University för laboratorieförsök,
både gummiasfalten och referensasfalt. Där genomfördes totalt 4 olika testmetoder på asfalten. För
att utvärdera styvheten av asfalten genomfördes ett test där styvhetsmodelen undersöks med
kontinuerlig sinusformig belastning, denna testmetod följer AASHTO TP62-03. Utifrån detta kunde
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styvhetsmodul och fasvinkel bestämmas, detta medförde att masterkurvor kunde skapas, se Figur 16
och Figur 17. (Kaloush, Bilogiri, Zeiada, Rodezno & Souliman, 2008)

Figur 16 Jämförelse av komplex modul mellan GAP 16 och referensbeläggning (Kaloush, et al., 2008)

Figur 17 Jämförelse av fasvinkel mellan GAP 16 och referensbeläggning (Kaloush, et al., 2008)

De kom fram till att Gummiasfalten har bättre motstånd mot krympsprickor än referensen eftersom
gummiasfalten har lägre styvhet vid lägre temperaturer. Dessutom kom de fram till att gummiasfalten
har bättre motstånd mot spårbildning än referensen då gummiasfalten har högre styvhet vid högre
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temperaturer. Det nämns att fasvinkeln indikerar hur visköst och/eller elastisk respons materialet i
fråga är. Samt att ett visköst material dämpar ljud mer än ett elastiskt material. Masterkurvan visar att
referensen har 2° högre fasvinkel, vilket tolkas som att referensbeläggningen har större potential att
dämpa ljud. Dessutom jämfördes fasvinkeln vid 5 Hz, som ska motsvara 50 km/h, och vid 10 Hz, som
ska motsvara 80 km/h, med uppmätta buller vid test i fält (detta nämns under rubrik 2.6.3) där vid just
dessa hastigheter är lägre för referensbeläggningen än GAP 16. (Kaloush, et al., 2008)
Provkropparna som användes i framställandet av masterkurvorna användes sedan till ett så kallat
”Repeated load permanent deformation test”. Vilket i detta försök utfördes genom att utsätta provet
för återkommande dynamiska laster flera tusen gånger och registrera den ackumulerande
deformationen, (Kaloush, et al., 2008). De tolkningar de gjorde utav detta test var att gummiasfalten
hade ett medelvärde på flödesnumret som var ca 5,5 gånger högre än referensen vilket tolkades som
att gummiasfalten har större motstånd mot permanent deformation, (Kaloush, et al., 2008). Där
flödesnumret är definierat enligt (Witczak, et al., 2002) som den belastningscykeln där permanent
deformation ökar och den ackumulerade permanenta deformationen ökar hastigt, se Figur 18.

Figur 18 Förenklad bestämning av flödesnumret (Witczak, et al., 2002)

Det utfördes även ett utmattningstest, i detta fall följdes det efter AASHTO T321 och SHRP M-009.
Provkropparna hade dimensionen 380 mm längd, 50 mm höjd och var 63 mm bred och belastades med
konstant töjning i med ett intervall i 4 steg mellan 175–425 mikrostrain. Frekvensen för belastningen
var 10 Hz och testet utfördes vid 21,1 °C. Utifrån detta kom de fram till att vid högre töjningar
presterade den vanliga asfalten bättre medan vid lägre töjningar presterade gummiasfalten bättre.
Utifrån detta tolkade de resultaten som att den vanliga referensasfalten skulle hålla bättre på vägar
med lägre hastigheter, som parkeringar och korsningar. Medan gummiasfalten skulle prestera på vägar
med högre hastighet, som motorvägar. (Kaloush, et al., 2008)
Det sista testet som genomfördes på asfaltsprov från E6an var sprickutbredningstest och något som
heter ”C*LINE INTEGRAL”, dessa gås inte in i detalj. Dock det som författarna tolkade ur resultatet i
detta test var att gummiasfalten har ett högre motstånd mot sprickbildning och att mer energi krävs
för att genomgående sprickor ska ske i gummiasfalten jämfört med referensasfalten. (Kaloush, et al.,
2008)
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2007 till 2009 projekten, Stockholm
Provsträckorna som utfördes på E18 mellan Järvakrog och Bergshamra analyserades i labb på
borrkärnor från sträckan och på tillverkade prover i labb. När hålrumshalten undersöktes visade det
sig den med lägst hålrumshalt var den konventionella beläggningen ABS 16 därefter kom
gummimodifierade beläggningen GAP 16. Den beläggningen med högst hålrumshalt var den
polymermodifierade ABS 16. Nötningstesterna enligt Prall syftade på i denna studie att uppskatta
motståndskraften mot dubbdäcksnötningen där stålkulor nöter på provet under en tid. Efter försöket
noteras den mängd av provkroppen som har nötts bort och Prallvärdet i studien kunde beräknas. Det
visade sig att GAP 16 presterade bäst av alla undersökta beläggningar och att den konventionella ABS
16 var sämst med högst värde. (Olsson, 2009)
Dessutom genomfördes deformationstest med Wheeltrack Asphalt Pavement Analyser vilket är en
amerikansk metod. Resultaten visade att den polymermodifierade beläggningen hade lägst spårtillväxt
i denna undersökning. Näst minst spårdjupstillväxt hade beläggningen med gummimodifierat
bindemedel och sämst den konventionella beläggningen. Från polymermodifierat ner till
gummimodifierat var det ett stort steg medan steget från gummimodifierat till konventionellt var litet.
Även dynamiskt kryptest genomfördes och beläggningarna visade liknande resultat som för
Wheeltrack. Fast den gummimodifierade beläggningen presterade lite bättre och hamnade närmare
den polymermodifierade beläggningen. (Olsson, 2009)
”Indirekt Tensile Test” även känt som pressdragprovning genomfördes också på prover i labb för att
undersöka reologin. Författarna i denna studie har redovisat resultaten i tabellform (utan större
manipulation) samt grafiskt som masterkurvor. Masterkurvan som visar Dynamisk modul mot
reducerad frekvens kan ses i Figur 19. Masterkurvan som visar fasvinkel mot reducerad frekvens visas
i Figur 20. (Olsson, 2009)

Figur 19 Masterkurvor för dynamisk modul vid referenstemperatur 10 °C (Olsson, 2009)
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Figur 20 Masterkurvor för fasvinkel vid referenstemperatur 10 °C (Olsson, 2009)

Utifrån försöken tolkade författarna (Olsson, 2009) resultaten som att den polymermodifierade
beläggningen har, jämfört med övriga, högre styvhetsmodul vid höga temperaturer och/eller
långsamma belastningshastigheter. Även att den linjära delen av masterkurvan är flackare och
indikerar på bättre mekaniska egenskaper för den polymermodifierade beläggningen.
Författarna (Olsson, 2009) nämner att referensen och beläggningen med det gummimodifierade
bitumen har liknande egenskaper. Dock med viss fördel till GAP, som tycks vara något styvare vid höga
temperaturer och/eller långsamma belastningshastigheter. Istället vid låga temperaturer och/eller
snabba belastningshastigheter nämner författarna att likartiga egenskaper gällande styvhetsmodul
uppvisas för samtliga beläggningar.
Författarna (Olsson, 2009) tolkade fasvinkeln som att den polymermodifierade beläggningen tappar
sin lastbärande förmåga vid lägre reducerad frekvens än övriga vilket tyder på bättre motstånd mot
permanent deformation. Dessutom noterar de att beläggningen med gummimodifierat bindemedel
presterar bättre än referensen med liknande motivering som ovan.
Beläggningarna på E18 sträckan mellan Järva Krog och Bergshamra undersöktes även i labb utomlands.
De utförde flera test för att karaktärisera bindemedlet, dessa var penetrationstest, mjukpunktstest,
viskositetstest, och åldringstest. Penetrationstestet utfördes genom metodbeskrivningen AASHTO
T49-93, mjukpunkten undersöktes enligt metodbeskrivningen AASHTO T53-92, viskositeten
undersöktes enligt metodbeskrivningen AASHTO TP-48 och åldringen undersöktes enligt AASHTO
T240. Utifrån dessa försök när bindemedlen jämfördes med varandra uppvisar det gummimodifierade
bitumenresultat som indikerar på bättre motstånd mot permanent deformation än de andra
bindemedlen. Samt att när temperaturen ändras, från låga till höga temperaturer och vise versa,
förändras det gummimodifierade bitumens viskositet minst av de undersökta bindemedlen. (Kaloush,
et al., 2010)
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Triaxialtest genomfördes på beläggningsprov för att undersöka skjuvhållfastheten. Det författarna kom
fram till angående kohesionen var att den polymermodifierade beläggningen hade högst värde, vilket
betyder att denna har högst motstånd mot skjuvspänningar i beläggningen. Därefter hade
beläggningen med gummimodifierat bindemedel bäst på ett värde av 207 kPa. Sämst kohesion hade
den konventionella referensbeläggningen med ett värde på 160 kPa. Gällande friktionsvinkeln så var
den ganska lika för proverna. Den polymermodifierade beläggningen hade det högsta värdet som
indikerar på bäst motstånd mot permanent deformation. (Kaloush, et al., 2010)
Studien genomförde också försök för att kunna skapa masterkurvor. Testen var genomförd enligt
metodbeskrivningen AASHTO TP 62–03 med syftet att undersöka den komplexa modulen. Utifrån
testerna skapade de ett diagram som jämför de olika beläggningarna, se Figur 21. (Kaloush, et al., 2010)

Figur 21 Jämförelse mellan masterkurvor (Kaloush, et al., 2010)

Genom att de studerade masterkurvorna och rådatat från försöken drog författarna slutsatserna att
beläggningen med polymermodifierat bitumen och beläggningen med gummimodifierat bitumen
presterar väldigt likt. Även fast alla tre beläggningar visar väldigt lika beteenden finns vissa skillnader.
Dessa två beläggningar presterar bättre än referensen med avseende på att referensen har högre
modul vid lägre temperaturer och lägre modul vid varmare temperaturer. Vilket indikerar att
beläggningarna som har ett modifierat bindemedel har bättre motstånd mot krypsprickor vid låga
temperaturer och bättre motstånd mot permanent deformation vid höga temperaturer. (Kaloush, et
al., 2010)
Provkroppar utsattes även för ”Repeated load permanent deformation test”, ingen standard
metodbeskrivning finns nämnd. Testapparaten som användes var en så kallad ”IPC Universal Testing
Machine” (UTM 25) och de undersökte bland annat flödesnummer för de olika beläggningarna. Det
visade sig att flödesnumret var ca 10 gånger högre för beläggningarna med polymermodifierat bitumen
och gummimodifierat bitumen jämfört med referensbeläggningen. Detta gällde då ingen omgivande
spänning tillförs. När test genomfördes utan och med omgivande spänning visade sig att beläggningen
med det gummimodifierade bindemedlet hade 20–50% högre töjning vid brott jämfört med de övriga
beläggningarna. (Kaloush, et al., 2010)
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Utmattningstest genomfördes enligt metodbeskrivningarna AASHTO T321-03 och SHRP M-009 på
provkroppar av beläggningarna. Genom dessa test kunde författarna dra slutsatsen att beläggningen
med gummimodifierat bindemedel klarade av fler antal belastningar än både referensen och
beläggningen med polymermodifierat bindemedel. (Kaloush, et al., 2010)
I denna studie genomfördes även ”Crack propagation test” och utvärderade något som heter ”C*line
integral”, ingen standardiserad metodbeskrivning finns nämnd. Detaljerna kommer inte att bli nämnd
i denna litteraturstudie. Men utifrån testen kom författarna fram till att beläggningen med
gummimodifierat bindemedel har den största potentialen att motstå spricktillväxt av de undersökta
beläggningarna. Även noterades det att beläggningen med polymermodifierat bindemedel har största
motståndet mot sprickinitiering, dock när sprickan är initierad så är spricktillväxten störst för denna
beläggning. (Kaloush, et al., 2010)
2007 till 2009 projekten, Alingsås
För projekt V180 i Alingsås tillverkades asfaltsplattor i labb av asfaltsverksblandade massor. Från dessa
borrades provkroppar som genomgick ett Cantabrotest, som följer provmetoden FAS Metod 479. Även
vattnets inverkan på beständigheten undersöktes genom att prov har fått konditioneras enligt SS-EN
12697–12. Svevia som utförde projektet summerade resultaten från provningarna, se Tabell 8. (Viman,
2011)
Tabell 8 Provningar av asfaltsmassa, utförd av Svevia (Viman, 2011)

Utifrån dessa försök drogs slutsatserna att packningen av GAÖ 11 misslyckades vid tillverkningen av
provplattan vilket resulterade i att provkropparna fick för hög hålrumshalt och gick sönder vid testning.
Detta tyder på att GAÖ är känsligare för brister vid utförandet än de täta beläggningarna. Det kan
resultera i stensläpp. GAP-proverna presterar bra i testet, medan ABS- och GAÖ-proverna ger mer
sönderfall vid testning. (Viman, 2011)
Heljestorp
Totalt 16 stycken borrkärnor, 4 från varje yta, har tagits från Heljestorp. Detta med syftet att bestämma
styvhetsmodul, lagertjocklekar och hålrumshalt. Utifrån visuell bedömning av borrkärnorna drogs
slutsatsen att de lager med gummimodifierat bindemedel har totalt större andel bindemedel. De
uppmätta lagertjocklekarna visas i Figur 22. Där yta 1 blev tjockare än planerat, yta 2 blev slitlagret
tjockare och bärlagret tunnare än planerat medan yta 3 och yta 4 blev som planerat. (Said, et al., 2014)
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Figur 22 Uppmätt lagertjocklek i Heljestorp (Said, et al., 2014)

Hålrumshalten bestämdes bara på de bundna bärlagren, oklart hur de har gått tillväga. Där
hålrumshalten för den konventionella typen varierar mellan 3,7 % och 7,5 % medan den
gummimodifierade har en genomsnittlig hålrumshalt på 3,8%. Medelvärden på styvhetsmoduler för
de olika beläggningarna bestämdes också, oklart hur, se Tabell 9. (Said, et al., 2014)
Tabell 9 Medelvärden på styvhetsmoduler för olika beläggningar från provytorna (Said, et al., 2014)

Utmattningsprovning av de bundna bärlagren gjordes på borrkärnor vid 10 ˚C för att bestämma ett
utmattningssamband. Den använda metoden var pressdragmetoden (EN standard 12967–24 annex E).
Utifrån detta kunde en jämförelse sammanställas, se Figur 23. (Said, et al., 2014)
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Figur 23 Jämförelse av utmattningssambad hos olika bundna bärlager vid 10 ˚C (Said, et al., 2014)

Utifrån dessa labbundersökningar kunde slutsatsen dras att de gummimodifierade slitlagren och
bindlagren har lägre styvhetsmoduler än konventionella slitlager och bindlager. Dock hade det
gummimodifierade bärlagret samma styvhetsmodul som det konventionella bärlagret, men ett bättre
utmattningsmotstånd än det konventionella bärlagret. (Said, et al., 2014)

2.6.3 Fältresultat
2007 till 2009 projekten
Bullermätningar genomfördes med CPX-metoden mellan 2007 och 2010, denna metod går ut på att en
specialutrustad vagn dras av ett fordon. Vagnen har två mikrofoner lokaliserad nära ett provdäck, detta
är omslutet av en kåpa. Vid körning på en mätsträcka mäts ljudnivån i dessa mikrofoner och det som
registreras är en A-viktad ljudtrycksnivå i dB som ett medelvärde över sträckan. A-viktningen görs enligt
en internationell norm för A-filtret. Denna metod mäter enbart buller från interaktionen mellan däck
och vägbana då detta buller antas dominera och övrigt buller antas påverka relativt lite. Två olika däck
användes i vagnen, ett som ska representera ett personbilsdäck av en blandning mellan sommardäck
och odubbat vinterdäck som kallas för SRTT. Det andra däcket ska representera tunga lastbilsdäck och
kallas AAV4. När mätningarna började 2007 användes istället för AAV4 ett däck som kallas för GYMT.
Mäthastigheterna varierade, dock anpassades det till aktuell hastighetsbegränsning, oftast sker ingen
nämnvärd effekt av hastigheten. Slutsatserna som drogs från dessa mätningar var att gummiasfalt av
den täta typen endas visar en försumbar positiv effekt på bullerreduktionen jämfört med likvärdiga
beläggningar utan gummi. Samt för att den öppna typen med 11 mm stenaggregat visar en större
positiv effekt. En reduktion med ca 2 dB för personbilsdäck och 1 dB för lastbilsdäck jämfört med
motsvarande dränasfalt utan gummi. Detta kan ge stora effekter i cost/benefitberäkningar. Inga
slutsatser kan dras utifrån dessa försök gällande hållbarheten och beständigheten i bullerreduktion
över tid. (Sandberg, 2011)
Rullmotstånd har mätts på några objekt i Sverige år 2009. Rullmotstånd är en energiförlust som
uppkommer mellan däck och vägyta. Under testen i Sverige definierats det som kvoten mellan den
bromsande kraften vid ett hjuls rullning och vertikalkraften verkande på däcket. Testutrustningen är
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en specialutrustad vagn som dras av ett fordon, i vagnen finns det ett testdäck med anordningar som
mäter kraften och utrustning för att kompensera för bland annat vägens lutning. Däcken som har
använts är SRTT och AAV4 som i bullermätningarna. Också har ett däck som kallas MPRC använts för
att kunna jämföra med tidigare utförda mätningar i Sverige. Både öppna och täta gummibeläggningen
har provats ett år efter utläggning. Slutsatsen från dessa rullmotståndstester visar att de testade
beläggningarna med gummi har samma egenskaper som liknande beläggningar utan gummi med
avseende på rullmotstånd. (Sandberg, 2011)
Friktionsmätningar genomfördes enligt metodbeskrivningen VVMB 104 med en friktionsmätbil ”SAAB
Friction Tester” enligt (Viman, 2011). Denna friktionsmätbil är en SAAB personbil med inbyggd
mätutrustning enligt (Vägverket, 1990), mätmetoden med denna utrustning bygger på att ett mäthjul
tvingas via utväxling rotera med en lägre hastighet än referenshjulen. Mäthjulet bromsas och roterar
med ca 17% slip. Mätningen görs vid en hastighet av ca 70 km/h och med ett vattenskikt på 0,5 mm på
vägytan. Vattenskiktet skapas med ett inbyggt bevattningssystem. Friktionsmätningarna utfördes en
till tre gånger under åren 2007 till 2009 på hösten enligt (Viman, 2011). Mätningen skede i höger
hjulspår och medelvärde skapas för 20 meterssträckor enligt (Viman, 2011). Dessutom redovisas ett
min- och maxvärde för varje 20 metersträcka och ett medelvärde över hela mätsträckan skapas. Samt
redovisas standardavvikelsen för att beskriva variationen.
Resultatet ifrån friktionsmätningarna var att alla uppmäta värden ligger över gränsvärdet på 0,5. Låga
standardavvikelser noterades och slutsatsen drogs att beläggningarna är homogena. Det absolut lägsta
medelvärdet för en hel mätsträcka noterades till 0,62 och det lägsta medelvärdet för en 20
meterssträcka noterades till 0,58. Det absolut högsta medelvärdet för en hel mätsträcka noterades till
0,89 och det högsta medelvärdet för en 20 meterssträcka noterades till 0,91. På grund av att flera års
mätningar har genomförts drogs slutsatsen att friktionen oftast ökar med tiden. Dessutom drog
slutsatsen att gummiasfaltsbeläggningar har mycket bra friktion både i anslutning till utläggningen men
även efter några års trafik. (Viman, 2011)
2007 till 2009 projekten, Stockholm
Väg 18 mellan Järva Krog och Bergshamra utfördes spårdjupsmätningar, texturmätningar och
bullermätningar. Texturmätning genomfördes på ca 2 månaders gammal beläggning och visade i
princip att MPD-värdet (Mean Profile Depth) var lägst för GAP 16. Spårdjupsmätning genomfördes vid
samma beläggningsålder. Spårdjup mätes med laser, som visade sig att packningsgraden av
beläggningen med polymermodifierat bindemedel var låg. Eftersom initiala deformationer var mycket
hög för denna beläggning jämfört med ABS 16 och GAP 16, se Figur 24. (Olsson, 2009)
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Figur 24 Initialdeformationer mät med laser (Olsson, 2009)

Efter beläggningarnas första vinter genomfördes spårdjupsmätning med rätskiva och skjutmått varje
hundrade meter. Resultaten från detta visar, enligt författarna, att beläggningen med det
gummimodifierade bindemedlet har lägst spårdjupstillväxt, se Figur 25. (Olsson, 2009)

Figur 25 Medelspårdjup efter första vintern, mätt med rätskiva (Olsson, 2009)

Bullermätningar genomfördes ungefär en månad efter utförd läggning. Författarna nämner att GAP 16
har en bullerreduktion med ca 1 dB(A) jämfört med ABS 16 och ABS 16 med polymermodifierat
bitumen. Dessa mätningar genomfördes med CPX-metoden. (Olsson, 2009)

43

Litteraturgenomgång
Heljestorp
Vid infarten till granulatfabriken Heljestorp utfördes det i juni 2012 provbelastning med fallviktsaparat
på provytorna. Samt responsmätningar vid belastning med hjälp av installerade töjningsgivare och en
fallviktsapparat. (Said, et al., 2014)
Fallviktsmätningarna utfördes med VTI fallviktsapparat (FWD) i två mätlinjer som uppskattas vara
vänster och höger hjulspår på varje provyta. 3 stycken provbelastningar gjordes i varje punkt, dock
användes bara den sista belastningen i varje punkt till analysen. Provbelastningarna gjordes var femte
meter med belastningen 50 kN som ska representera en 10 tons standardaxel. Resultaten analyserades
genom att beräkna undergrundsmodul och beläggningstöjning med TRVMB114. Utifrån
beläggningstöjningen beräknades även bärförmågeindex som var justerat till referenstemperaturen
10 ˚C. (Said, et al., 2014)
Analysen visar att yta 2 med tunnast beläggning har högst töjningar och därför lägst livslängd jämfört
med de andra ytorna. Medan yta 1 med tjockast beläggning har lägst töjningar och därför längst
livslängd jämfört med de övriga ytorna. Yta 3, som har samma tjocklek som yta 4, indikerar på längre
livslängd jämfört med yta 4. Dock ligger yta 3 på en lite styvare undergrund och det bundna bärlagret
i yta 4 har ca 2 gånger så mycket hålrumshalt som det bundna bärlagret i yta 3. (Said, et al., 2014)
Responsmätningarna med asfaltgivare gjordes på varje sträcka i två punkter. En punkt är placerad mitt
på givaren som är placerad i mitten av hjulspåret och den andra punkten på givaren som är placerad
närmare vägkant. I varje mätpunkt gjordes en belastning med fallvikt med belastning på 30, 50 och 65
kN där varje belastning upprepades mellan 2 och 4 gånger. Dessutom genomfördes ett
kompakteringsslag på 50 kN innan en belastningsserie började. De maximala töjningarna, ett
medelvärde för varje mätpunkt och belastningsnivå på alla sträckor registrerades. I Figur 26 redovisas
medelvärde per yta av uppmätta töjningar vid en belastning av 50 kN. (Said, et al., 2014)

Figur 26 Medelvärde per yta för uppmätta töjningar vid belastning 50 kN (Said, et al., 2014)

Yta 2 (gummimodifierad) som är den tunnaste beläggningen visar samma töjning som yta 4
(konventionell). Yta 2 som är hälften så tjock som yta 1 (konventionell) visar endast 10% mer töjning.
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Yta 3 som är gummimodifierad och jämförbar med yta 4 visar klart lägre töjning än de andra ytorna.
En generell slutsats från responsmätningarna är att gummimodifierad asfalt ger lägre töjningar i
underkant av beläggningen. Det kan bero på att det blir större deformationer i ytan med gummiasfalt
på grund av lägre styvhet än konventionella beläggningar som då medför större beräknade töjningar i
underkant av beläggningen jämfört med uppmätta töjningar. (Said, et al., 2014)
Uppsala, Knivsta och Mölndal
På sträckorna E4 Uppsala, Rv77 Knivsta och E6 Mölndal genomfördes slitagemätningar med en
laserprofilometer på hösten 2011, 2012 och 2013. Samt genomfördes mätningar efter varje vinter.
Profilmätningar genomfördes också, där varje sträcka hade 10 stycken tvärprofiler. Tvärprofilerna
mätes med Primal mellan mittlinjen och kantlinjen med ca 900 mätpunkter per tvärprofil. (Carlsson,
2015)
Mätningarna de genomförde tydde på att ett framträdande spårslitage för E4 och E6, dock för Rv77
Knivsta är det inte lika tydligt som de trodde berodde på mindre ÅDT och bredare väg. Störst skillnad
mellan gummimodifierad och konventionell är på E6 med avseende på slitage, därefter följt med E4.
(Carlsson, 2015)
Profilmätningarna visar att vid första mätningen finns det redan en hängande profil vilket troligen
medförde den stora ökningen av spårdjup det första året. Spårdjupsökningen under de studerade åren
tros vara huvudsakligen orsakad av dubbdäcksslitage. Författarna trycker på att dubbdäckslitaget
främst beror på stenmaterialet därför borde ingen skillnad i slitage och spårdjupstillväxt kopplad till
dubbdäck visa sig. Dock är det stor skillnad mellan de olika beläggningarna med avseende på
dubbdäckslitage och det som skiljer sig åt är bindemedlet, detta är till det gummimodifierade
bindemedlets nackdel. (Carlsson, 2015)
Beständigheten var absolut sämst för PMB och GAP hade sämre utveckling än referensen. Dock trycker
författarna på att det kan vara för tidigt att dra slutsatser med avseende på beständighet. (Carlsson,
2015)

2.6.4 Erfarenheter
2007 till 2009 projekten
Utifrån projektet med 17 stycken provsträckor mellan 2007 och 2009 kunde det konstateras att
gummiasfalten de har lagt under dessa år har fungerat bra på högtrafikerade vägar. Även konstaterade
de att gummiasfalten de använde visade god sprickreducerande förmåga och inga ökade miljörisker
kunde konstateras. Beläggningar med gummimodifierat bindemedel anses ha bra friktion vid både
utläggning och efter några års trafik. Bullermätningar har visat att bullerreduktioner finns på öppna
beläggningar men inte på täta beläggningar, rullmotstånd påverkas inte av tillsats av gummi.
Laboratorieundersökningarna visade att beläggningarna har goda funktionella egenskaper och det
tydligaste positiva egenskaperna är motstånd mot sprickutbredning och nötningsresistens. (Viman,
2011)
Heljestorp
Utifrån fallviktsdata, beräknade dragtöjningar och beräknat bärförmågaindex kan gummiasfalt ha
sämre livslängd med avseende på sprickbildning jämfört med konventionell beläggning. Dock visar
responsmätningar på lägre dragtöjningar i en gummiasfalt jämfört med en konventionell beläggning,
vilket tyder på längre livslängd på en konstruktion med gummiasfalt. (Said, et al., 2014)
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Vid en beräkning av livslängder baserad på uppmätta töjningar och utmattningssamband för bärlagren
drogs slutsatsen att gummimodifierat bärlager har en stor ökning av livslängden med avseende på
utmattningssprickor. Dessutom drogs slutsatsen med dessa beräkningar att slitlager och bindlager
med gummimodifierat bindemedel verkar ha en positiv effekt på livslängden av en asfaltskonstruktion.
(Said, et al., 2014)
Uppsala, Knivsta och Mölndal
Från försöken på E4 Uppsala, E6 Mölndal och RV77 Knivsta drogs slutsatserna från deras mätningar att
det inte uppvisas några gynnsamma effekter av att ha ett gummimodifierat bitumen i slitlagret. Dessa
sträckor har haft sämre utveckling än referensbeläggningarna med avseende på spårdjup och slitage.
(Carlsson, 2015)
Annan svensk litteratur
Gummianvändningen i asfalt har pekat på en frosthalksförhindrande effekt enligt (Fahlström & Wallin,
2008), dock nämns inte vilka som pekar på denna egenskap eller mekanismen bakom denna egenskap
eller om det gäller för den torra eller våta tekniken.
Ett examensarbete av (Karri & Hellwig, 2015) genomförde en analys av data från Trafikverkets databas
PMSV3 med avseende på att utvärdera 15 stycken vägar belagda med gummiasfalt. Författarna
nämner att förväntningarna var att beläggningar med gummimodifierat bindemedel skulle prestera
bättre mot spårdjup än vad deras resultat visade. Detta på grund att studerad litteratur från Arizona
antydde på bättre motstånd. Anledningen varför resultaten inte speglade förväntningarna trodde
författarna berodde på användningen av dubbdäck i Sverige och klimatskillnaden. Det nämns även att
i vissa objekt så presterade beläggningen med det gummimodifierade bindemedlet bättre än
referensen både med avseende på spårdjup och textur. Vid ett objekt beräknades det fram en livstid
på 29 år. Vissa vägsträckor presterade beläggningen med gummimodifierat bitumen sämre än
referensasfalten.
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3 Metod
3.1 Inledning
Genom att utvärdera resultat ifrån laboratorieförsök på laboratorietillverkade provkroppar bestäms
materialegenskaper för analys av plastisk deformation (spårdjup) av två olika typer av
slitlagerbeläggningar. Detta visualiseras i den vänstra delen av Figur 27.
Dessutom genom att utvärdera resultat från laboratorieförsök på provkroppar från fält undersöks
konstruktioner liknande verkliga konstruktioner genom linjärelastisk analys. Detta för undersöka
töjningar och livslängd (utmattning) vid konstant lagertjocklek och olika kombinationer av GMB i
konstruktioner. Detta visualiseras i den högra delen fram till A vid brytlinjen i Figur 27.
Den ovannämnda linjärelastiska analysen med töjning och livslängd modifieras för att optimera
lagertjocklekar genom att hålla livslängden konstant och undersöka inverkan av att ha och inte ha GMB
i det bundna bärlagret. Detta visualiseras i den högra delen av Figur 27 där arbetet fortsätter förbi
brytlinjen och innefattar B.

Figur 27 Arbetsgång, flödesdiagram för analyser

3.2 Spårdjup med visko-elastisk analys
För att undersöka om den permanenta deformationen i slitlagret är större för konventionell beläggning
eller för en beläggning med gummimodifierat bitumen används visko-elastisk analys. Då undersöks
den permanenta deformationen som uppstår i ett definierat beläggningslager genom visko-elastiska
parametrar. Dessa parametrar måste tas fram och metoden för att göra detta beskrivs nedan.
Reologi, förberedelse och återskapning av masterkurvor
Den litteratur som finns idag tillgänglig som är mest komplett med rådata från laboratorieförsök,
matematiska parametrar för skapandet av masterkurva samt färdiga masterkurvor är av (Olsson,
2009). Data som tas från (Olsson, 2009) är värden för Dynamisk modul, fasvinkel och
standardavvikelser för dessa parametrar vid givna frekvenser och temperaturer. Även
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regressionskonstanterna 𝐶 och 𝐶 tas för att kunna beräkna omvandlingsfaktorer vid olika
temperaturer. De valda beläggningarna i den visko-elastiska analysen är ABS 16, samt gummi
modifierad beläggning som heter GAP 16. Båda beläggningarna har en maximal stenstorlek på 16 mm.
För att genomföra visko-elastisk analys av beläggningarna med avseende på spårbildning används
programmet PEDRO (Permanent Deformation of asphalt concrete layer for Roads), som använder
visko-elastiska matematiska samband för att förutspå spårbildning i bitumenbundna lager på grund av
trafik (VTI, 2017). För att använda PEDRO behövs en funktion för att beskriva den dynamiska
viskositeten vid maximal fasvinkel. För att få fram den funktionen används rådata från försöken av
(Olsson, 2009). Ett antagande som görs för att genomföra denna analys är att både ABS 16 och GAP 16
beter sig linjärt visko-elastiskt.
Den dynamiska modulen, |E*| konverteras först till den dynamiska skjuvmodulen, |G*| som görs
genom att approximera |E*| till Young’s modul, E samt approximera |G*| till skjuvmodulen, G som
föreslås av (You & Buttlar, 2004) . Sambandet mellan E, G och tvärkontraktionstal, 𝜐 är
𝐺=

(

)

(11)

[𝑀𝑃𝑎]

Som med ovan nämnd approximation blir
|𝐺 ∗ | =

| ∗|
(
)

(12)

[𝑀𝑃𝑎]

Där 𝜐 ska vara 0,5 vid konvertering mellan |𝐺 ∗ | och |𝐸 ∗ | enligt (Chailleux, Ramond, Such & de La Roche,
2006) och (Read & Whiteoak, 2003).
Testfrekvenserna i Hz konverteras till vinkelfrekvens i rad/s genom
(13)

𝜔 = 2𝜋𝑓 [𝑟𝑎𝑑/𝑠]

Där 𝜔 är vinkelfrekvensen i rad/s och 𝑓 är frekvensen i Hz. Därefter konverteras |G*| till dynamisk
viskositet, |𝜂 ∗ |, som föreslås av (Said, Hakim & Eriksson, 2013), genom omskrivning av ekvation 8 som
lyder
|𝜂 ∗ | =

| ∗|

(14)

[𝑀𝑃𝑎 𝑠]

Därefter väljs i rådatat för varje testad temperatur den testad frekvens där fasvinkeln är max. För varje
temperatur och vid varje maximal fasvinkel finns en konverterad dynamisk viskositet, logaritmerad
dynamisk viskositet plottas sedan mot temperatur som föreslås av (Said, Hakim & Eriksson, 2013). Om
det finns flera frekvenser vid samma temperatur med samma fasvinkel väljs den fasvinkel med lägst
standardavvikelse. Därefter görs en trendlinje av den andra gradens polynom som är användbar i
PEDRO enligt manualen (VTI, 2017).
För att undersöka skillnaden mellan masterkurvor som baseras på den dynamiska skjuvmodulen och
den dynamiska modulen beräknas transformerings faktor, 𝛼 genom att använda tidigare redovisade
ekvation 9, vilket är lagen av (Williams, Landel & Ferry, 1955). Denna lag kan approximera reducerad
frekvens genom
log(𝛼 ) =

(
(

)
)

[−]

(9)

Där 𝐶 är regressionskonstanter från (Olsson, 2009), T är den temperatur som är testad, i °C och 𝑇 är
referenstemperatur som är vald till 10 °C. Detta ger då en transformeringsfaktor för varje testad
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temperatur och typ av beläggning. Därefter beräknas reducerad frekvens genom tidigare redovisad
ekvation 10
𝑓 = 𝑓 ∙ 𝛼 [𝐻𝑧]

(10)

Där 𝑓 är reducerad frekvens i Hz, 𝑓 är testfrekvensen vid viss testtemperatur och 𝛼 är från ekvation
9: Sedan kan tagna värden på dynamisk modul, från Figur 19, samt dessa värden konverterade till
dynamisk skjuvmodul, beräknad dynamisk modul och beräknad konverterad dynamisk skjuvmodul
plottas mot reducerad frekvens vid referenstemperatur 10 °C för både GAP 16 och ABS 16.
Modellering i PEDRO
PEDRO modelleringen börjar med att välja antal lager och lagertjockleken på de bitumenbundna
lagren. Då data för ett gummimodifierat bitumen finns tillgänglig idag för slitlager väljs att enbart att
modellera slitlager. Därför väljs ett lager med en godtycklig tjocklek av 5 cm. Kalibreringsfaktorn
behålls till förinställt värde på 0,02. I Figur 28 visualiseras hur det kan se ut i ”General tab”.

Figur 28 General tab i PEDRO

Nästa steg i PEDRO är att beskriva materialet, genom viskositet och tvärkontraktionstal. Där a_1, a_2
och a_3 är konstanter för att beskriva trendlinjen för den dynamiska viskositeten som tidigare har
beskrivits. I Figur 29 är den gummimodifierade beläggningens konstanter använda. Konstanten n
beskriver materialets åldring, dock finns inte data för att kunna beskriva åldringen av materialet. Därför
sätts denna till 0, det gör att modelleringen inte tar hänsyn till åldring. Från testerna som (Olsson,
2009) genomförde undersöktes tvärkontraktionstalen, dock fick de vid några tillfällen orealistiska
värden och rekommenderar att resultaten används försiktigt. Därför hålls uttrycken för
tvärkontraktion konstant till de förinställda värdena genom hela modelleringen. I Figur 29 visas hur det
kan se ut i ”Material tab” i PEDRO, i detta fall är det värden för den gummimodifierad asfalten använda.
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Figur 29 Material tab i PEDRO

Sedan bestäms trafikmängden och belastningen, eftersom PEDRO tar hänsyn till tung trafik som
trafikerar beläggningen väljs hastigheterna 50, 70 och 90 km/h som rimliga hastigheter för lastbilar.
Detta används under ”Traffic tab” i PEDRO. Den valda ÅDTk, som är årligadyngstrafik i varje körfält, för
en lågtrafikerad väg till 500 fordon. För en mer trafikerad väg väljs 2 000 fordon och för en väldigt
trafikerad väg väljs 10 000 fordon. Dock måste detta räknas om till ÅDTk,tung som är antal tunga fordon
per körfält. Detta görs genom att för enkelhets skull anta att samtliga trafikerade vägar är av typen
nationell väg, där nationell väg kan sättas till 14% tung trafik enligt (Vägverket, 2000). Omräkningen
från ÅDTk enligt (Trafikverket, 2011a) är
Å𝐷𝑇

,

(15)

= Å𝐷𝑇 ∙

Där A är andel tunga fordon i procent. Ekvation 15 med värden då ÅDTk mängden är 500 fordon vilket
ger
Å𝐷𝑇

,

= 500 ∙

14
= 70 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛
100

Liknande beräkning med ekvation 15 när ÅDTk mängden är 2 000 fordon blir
Å𝐷𝑇

,

= 2 000 ∙

14
= 280 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛
100

Liknande beräkning med ekvation 15 när ÅDTk mängden är 10 000 fordon blir
Å𝐷𝑇

,

= 10 000 ∙

14
= 1 400 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛
100

Som används i PEDRO under ”Traffic tab”. Eftersom ingen verklig väg med dess trafik används, utan
bara fiktiv väg sätts det ekvivalent antal standardaxlar per tungt fordon till 1,3 som rekommenderas i
(Vägverket, 2000). Kontakt trycket (0,8 MPa) och avståndet mellan hjulen i ett dubbelmotage (0,3 m)
sätts till standard axel från (Trafikverket, 2011a). Resterande parametrar som beskriver andelen
dubbelmontage, trafikvandringen samt den dagliga trafik fördelningen sätts till förinställda värden. Ett
exempel hur det ser ut i PEDRO när en lågtrafikerad väg med hastigheten 90 km/h modeleras
visualiseras i Figur 30.
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Figur 30 Traffic tab i PEDRO

Sista steget i PEDRO är att beskriva klimatet där beläggningen är. Här väljs att modellera tre stycken
platser i Sverige. En i Södra delen av landet, orten som väljs är Kristianstad i Skåne som är den mest
sydliga mätstationen som vars data finns I PEDRO. Den andra platsen som väljs är i
Stockholmsregionen, där närmsta mätstationen som PEDRO har data för är Rotebro. Den sista platsen
som väljs är den nordligaste mätstationen som PEDRO har data för, platsen i fråga är Nedre Soppero i
Kiruna kommun. Hur det ser ut i PEDRO när klimat väljs visualiseras i Figur 31.

Figur 31 Climate tab i PEDRO

Utvärdering av resultat från PEDRO
Då det är två olika beläggningar som testas, vid tre olika hastigheter, med tre olika ÅDTk-tung, och i tre
olika klimat blir det totalt 54 stycken modeller i PEDRO. När PEDRO har beräknat klart skapar
programmet ett diagram som beskriver profilen av den permanenta deformationen och ett diagram
som beskriver permanent deformation över tid. Dessutom skapar PEDRO en fil med samtliga resultat
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som ligger till grund för dessa tidigare nämnda diagram. Detta importeras till Excel där den permanenta
deformationen mitt i hjulspåret jämförs mellan ABS 16 och GAP 16 för likvärdiga förhållanden. Alltså
samma klimat, hastighet och trafikbelastning. Förhållandet mellan permanenta deformationerna för
ABS 16 och GAP 16 väljs att beskrivas som
ψ=

,

,

(16)

∙ 100 [%]

,

Där ψ är den procentuellt större permanenta deformationen för ABS 16 än GAP16, 𝛿
är den
,
permanenta deformationen i mitten av hjulspåret för ABS 16 och 𝛿
är den permanenta
,
deformationen i mitten av hjulspåret för beläggningen GAP 16. Fyra stycken olika tidpunkter efter att
beläggningen är lagd väljs att analysera, 5 år, 10 år, 15 år och 20 år efter tillverkningen av asfalten.
Även spårdjup på grund av permanent deformation tas ut ur resultaten och ABS 16 och GAP 16 jämförs
för likvärdiga förhållanden (klimat, hastighet och trafikbelastning). En upphävning av beläggningen
sker med ett visst avstånd från mitten av hjulspåret (mitten av hjulspåret fungerar som en
symmetrilinje). Skillnaden mellan toppen av upphävningen och botten av nedtryckningen definieras
som spårdjup. Då upphävningen från nolläget betraktas i PEDRO som negativ och nedtryckning från
nolläget betraktas som positiv blir förhållandet för spårdjupet på grund av permanenta deformationer
mellan ABS 16 och GAP 16
𝜆=

,

,

,
,

,

,

∙ 100 [%]

(17)

Där 𝜆 är den procentuellt större spårdjupet på grund av permanent deformation för ABS 16 än GAP
16. 𝛿
är den maximala nedtryckningen av ABS 16 medan 𝛿
är den maximala
,
,
upphävningen av ABS 16. Liknande för GAP 16, 𝛿
är den maximala nedtryckningen av GAP
,
16 medan 𝛿
är
den
maximala
upphävningen
av
GAP
16. Fyra stycken olika tidpunkter efter
,
att beläggningen är lagd väljs att analysera, 5 år, 10 år, 15 år och 20 år efter tillverkningen av asfalten.

3.3 Utmattning med linjärelastisk analys
Utmattning med linjärelastisk analys görs för att undersöka om det bundna bärlagret presterar bättre
med konventionellt bitumen eller gummimodifierat bitumen med avseende på antal belastningar
innan sprickor uppstår i underkant. Flera olika kombinationer med konventionellt bitumen och
gummimodifierat bitumen i de olika lagren undersöks.
I den studerade svenska och engelska litteraturen finns det bara ett ställe i världen där
gummimodifierat bitumen används i bindlager och bundet bärlager. Det ställe är nämnt i
litteraturstudien, platsen i fråga är infarten till Ragn-Sells gummigranulat fabrik i Heljestorp, (Said, et
al., 2014). I denna linjärelastiska analys, kommer värden från Heljestorp att användas för utvärdering
av utmattning. För att utföra en linjärelastisk analys med avseende på utmattning behövs töjningar i
underkant av det bundna bärlagret, för att beräkna dessa töjningar väljs att använda programmet
ERAPAVE (Elastic Response Analysis of PAVEments). ERAPAVE är en linjär-elastisk beläggnings analys
beräkningsprogram som beräknar responsen i ett flerlagers konstruktion på grund av trafiklast enligt
(Ahmed & Erlingsson, 2012). Programmet kan både beräkna responsen linjärt och icke-linjärt i en
flexibel överbyggnad, dock är det bara de obundna lagren som kan appliceras som icke-linjär.
Modellering i ERAPAVE
Första steget är att välja en lämplig exempelkonstruktion att utvärdera, i detta arbete väljs att använda
konstruktionerna i Heljestorp för att förankra till ett verkligt fall. Tjocklekar av lager i Heljestorp
visualiseras i Figur 10. Där dessa konstruktioner är av typ GBÖ och GBÖB enligt definition från
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(Trafikverket, 2011a). Från Figur 10 kan inte de obundna lagers tjocklekar utläsas, därför antas
tjocklekarna vara samma som i Figur 4.4–8 och 4.4–9 i (Trafikverket, 2011a), dock antas att inget
skyddslager är närvarande. Detta ger ett 5 lagerskonstruktion för GBÖ och 6 lagerskonstruktion för
GBÖb i ERAPAVE, då är undergrunden inräknad. Vidare antas också att hela konstruktionen agerar
linjärelastiskt då det saknas data för att göra de obundna materialen till icke-linjärelastiska i ERAPAVE.
Antal lager och vilken typ av analys som ska genomföras på materialen sätts in under ”General” fliken
i ERAPAVE, som visualiseras i Figur 32

Figur 32 "General" fliken i ERAPAVE, GBÖb

I denna analys sätts tungheten av material till 0 kN/m3 då detta är en linjär analys, enligt manualen
(Ahmed & Erlingsson, 2012). Eftersom inga kända data finns för tvärkontraktion väljs att samtliga lager
och samtliga material har samma tvärkontraktionstal, vilket i denna studie valdes till 0,35. Youngs
modul för de bundna materialen, både GMB beläggning och vanlig beläggning tas från Tabell 9.
Förutom för vanlig AG 22 som väljs till 8 000 MPa på grund av att AG 22 som blev lagd i Heljestorp hade
ovanligt låga värden på Youngs modul. För de obundna materialen tas Youngs modul från (Trafikverket,
2012) mitt i intervallen för krossat material. För undergrunden väljs att göra att medelvärde av de
beräknade undergrundsmodulerna för de 4 sträckorna i Heljestorp. Hur det ser ut när en GBÖb
konstruktion med ABS 11, ABb 16 och AG 22 analyseras i ERAPAVE visualiseras i Figur 33.

53

Metod

Figur 33 "Structure" fliken i ERAPAVE, GBÖb

Därefter väljs vid vilken punkt i konstruktionen där ERAPAVE ska ge ut den beräknade responsen i. I
alla körningar väljs mitt under ett hjul, i underkant av det bundna bärlagret. Lasten som väljs att belasta
konstruktionerna är av typ standardaxel som är definierat i (Trafikverket, 2011a). Hur det ser ut när
standardaxeln är beskriven i ERAPAVE är visualiserad i Figur 34.

Figur 34 "Load" fliken i ERAPAVE, standardaxel

För slitlagret analyseras två beläggningar, GAP 11 och ABS 11. För bindlagret analyseras det två
beläggningar, ABb 16 GMB och ABb 16. Samt för det bundna bärlagret analyseras det två beläggningar,
AG 22 GMB och AG 22. Det betyder att om alla möjliga kombinationer testas, vilket också görs, blir det
8 stycken analyser i ERAPAVE för konstruktionen GBÖb och 4 stycken för GBÖ.
Utmattning
De resultat som tas från ERAPAVE är den maximala töjningen i underkant av det bundna bärlagret. En
konstruktion med AG 22 GMB jämförs töjningen med utmattningssambandet för AG 22 GMG, en
konstruktion med vanligt AG 22 jämförs töjningen med utmattningssambandet för en standard AG 22.
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Detta görs i Figur 35, som är en omgjord version av Figur 23, vilket resulterar i antal belastningar för
varje konstruktion innan sprickor uppstår i det bundna bärlagret.

Figur 35 Utmattningssamband för AG 22 Standard/GMB

Utvärdering av resultat
Jämförelse mellan de konventionella konstruktionerna och de konstruktionerna med GMB görs med
avseende på töjning och antal belastningar. GBÖ konstruktioner jämförs med GBÖ konstruktioner och
GBÖb konstruktioner jämförs med GBÖb konstruktioner. Jämförelsen med avseende på töjning görs
genom
𝜉=

∙ 100 [%]

(18)

Där 𝜉 är procentuellt större töjning i underkant bundna bärlagret för en konstruktion med GMB än för
den konventionella konstruktionen, 𝜀
är töjningen i underkant av det bundna bärlagret i den
konventionella konstruktionen. 𝜀
är töjningen i underkant av det bundna bärlagret i en
konstruktion med GMB i minst ett av lagren. De avlästa antal belastningarna jämförs på samma sätt
genom
𝜚=

∙ 100 [%]

(19)

Där 𝜚 är procentuellt mer belastningar för en konstruktion med GMB än för en konventionell
konstruktion. 𝑁 är antal belastningar som den konventionella konstruktionen klarar innan sprickor
uppstår medan 𝑁
är antal belastningar som konstruktion med GMB klarar innan sprickor uppstår.

3.4 Minimering av beläggningstjocklek med avseende på utmattning
För att undersöka om den totala bundna lagertjockleken kan minimeras när konventionellt bundet
bärlager byts ut mot bundet bärlager med gummimodifierat bitumen används även här programmet
ERAPAVE. Inställningarna i ERAPAVE är samma under denna rubrik som i rubrik 3.3. Skillnaden är dock
tjocklekar av de bundna lagren, varje typ av de konventionella beläggningarna har en maximal
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rekommenderad tjocklek och minimalt rekommenderad tjocklek. Dessa är rekommendationer finns i
(Trafikverket, 2011b). Rekommendationerna visas i Tabell 10.
Tabell 10 Rekommenderade lagertjocklekar från (Trafikverket, 2011b)

Beläggning
ABS 11
ABb 16
AG 22

Rekommenderad lagertjocklek
Max [mm]
Minst [mm]
44
24
64
36
75
44

Den maximala rekommenderade tjockleken med konventionella beläggningarna, se Tabell 10,
modelleras i ERAPAVE som GBÖ och GBÖb konstruktion. Målet är att undersöka hur tjock en GBÖ och
GBÖb konstruktion med ett bärlager av AG 22 GMB blir om konstruktionerna ska vara likvärdiga de
konventionella GBÖ och GBÖb med vanlig AG 22 som bärlager med max rekommenderade
lagertjocklekar. Den maximala töjningen i botten av det bundna bärlagret AG 22 för konstruktionen
GBÖ och GBÖb jämförs med utmattningssambandet för standard AG 22 i Figur 35. Då fås antal
belastningar som konstruktionen klarar. Nästa steg är att beräkna töjningen i underkant av det bundna
bärlagret i en GBÖ och GBÖb konstruktion när bärlagret är av typ AG 22 GMB, när antal belastningar
är känt. Detta görs genom att använda utmattningssambandet för AG 22 GMB i Figur 35. Detta ger den
önskade töjningen i ERAPAVE. Genom att byta ut AG 22 till AG 22 GMB i ERAPAVE och ändra
lagertjocklekar tills önskad töjning fås får man de lagertjocklekar i konstruktionerna som uppfyller
samma antal belastningar som de konventionella konstruktionerna. Dock minimeras lagertjocklekarna
inte mer än till den minsta rekommenderade lagertjockleken för respektive beläggningstyp, se Tabell
10. Dessutom antas att de rekommenderade max- och minimumtjocklekarna för AG 22 även gäller för
AG 22 GMB.
Genom att minimera ett lager i taget, alltså ett lager i en konstruktion prioriteras att minimeras och
därefter minimeras ett annat lager sekundärt om inte den önskade töjningen nås, fås flera körningar i
ERAPAVE. Speciellt eftersom även ordningen i prioriteringen också alterneras. I en GBÖ konstruktion
är det två lager, alltså blir det 2 stycken kombinationer. I en GBÖb konstruktion är det 3 lager, vilket
medför att det är tre lager som kan prioriteras att minimeras, för varje prioriterat lager uppstår det två
sekundära minimeringar. Vilket resulterar i 6 stycken kombinationer. Dessutom provas att i GBÖb
konstruktionen att ta bort bindlagret (ABb 16) för att se om det är möjligt med GMB att göra en GBÖb
till en GBÖ konstruktion.
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4 Resultat
4.1 Spårdjup med visko-elastisk analys
De tillverkade masterkurvorna på ABS 16 och GAP 16 redovisas i Bilaga A.
Det dynamiska viskositetssambanden vid maximal fasvinkel för ABS 16 och GAP 16 som används i
PEDRO visas i Figur 36.

Figur 36 Logaritmerad dynamisk viskositet för ABS 16 och GAP 16 vid maximal fasvinkel

Utvärdering av resultaten från PEDRO med ekvation 16 som ger hur många procent större permanent
deformation det är i ABS 16 beläggningen jämfört med GAP 16 beläggningen är redovisad i Tabell 11.
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Tabell 11 Jämförelse mellan en ABS 16 och GAP 16 beläggning med avseende på permanent deformation

Klimat
ÅDT_k,tung
Hastighet
År

5
10
15
20

Klimat
ÅDT_k,tung
Hastighet
År

5
10
15
20

Klimat
ÅDT_k,tung
Hastighet
År

5
10
15
20

50
53,72%
56,02%
58,26%
59,35%

Större permanent deformation för ABS än GAP [%]
Skåne
70
280
70
90
50
70
90
54,65%
56,78%
57,69%
59,30%

53,73%
56,52%
57,85%
58,71%

70

54,04%
56,41%
58,03%
59,16%

53,91%
56,66%
57,95%
59,05%
Stockholm
280
50
70

50

70

90

58,54%
60,82%
62,83%
64,36%

57,95%
60,66%
63,35%
63,77%

58,82%
61,05%
63,20%
63,98%

58,42%
61,05%
62,90%
64,08%

50

70

90

50

58,52%
61,07%
62,79%
64,09%
Kiruna
280
70

17,95%
18,37%
18,03%
18,92%

17,86%
17,14%
18,60%
18,87%

13,64%
18,52%
17,65%
19,51%

15,82%
17,26%
17,70%
17,85%

15,04%
17,02%
17,24%
17,92%

70

50

1400
70

90

54,10%
56,52%
58,26%
59,13%

54,02%
56,52%
58,12%
59,18%

54,06%
56,53%
58,11%
59,18%

54,06%
56,55%
58,12%
59,18%

90

50

1400
70

90

58,39%
61,21%
62,75%
64,23%

58,47%
61,18%
62,89%
64,08%

58,50%
61,16%
62,90%
64,07%

58,55%
61,18%
62,88%
64,07%

90

50

1400
70

90

14,77%
16,36%
17,78%
18,18%

15,86%
16,94%
17,60%
18,14%

15,81%
16,90%
17,61%
18,11%

15,75%
16,79%
17,60%
18,08%

Utvärdering av resultaten från PEDRO med ekvation 17 som ger hur många procent större spårdjup på
grund av permanent deformation det är i ABS 16 beläggningen jämfört med GAP 16 beläggningen är
redovisad i Tabell 12.
Tabell 12 Jämförelse mellan en ABS 16 och GAP 16 beläggning med avseende på spårdjup på grund av permanent deformation

Klimat
ÅDT_k,tung
Hastighet
År

5
10
15
20

Klimat
ÅDT_k,tung
Hastighet
År

5
10
15
20

Klimat
ÅDT_k,tung
Hastighet
År

5
10
15
20

Större spårdjup på grund av permanent deformation för ABS än GAP [%]
Skåne
70
280
1400
50
70
90
50
70
90
50
70
53,66%
56,42%
59,11%
60,12%

55,17%
57,48%
58,19%
60,52%

54,41%
57,58%
58,39%
59,34%

70

54,40%
57,14%
58,97%
59,98%

54,00%
57,25%
58,87%
59,85%
Stockholm
280
50
70

50

70

90

58,40%
61,62%
63,42%
65,29%

58,43%
61,36%
63,93%
64,34%

59,42%
61,17%
64,08%
65,08%

58,60%
61,79%
63,74%
65,05%

50

70

90

50

58,82%
61,86%
63,57%
65,06%
Kiruna
280
70

17,95%
19,61%
17,91%
19,05%

17,86%
18,92%
23,40%
25,00%

13,64%
21,43%
18,92%
21,74%

15,72%
17,48%
18,11%
18,15%

14,91%
16,89%
17,37%
18,33%

70

54,26%
57,25%
58,95%
60,05%

90

54,04%
57,32%
59,12%
60,06%

54,25%
57,25%
59,00%
60,06%

54,30%
57,29%
58,99%
60,04%

90

50

70

90

58,63%
62,10%
63,68%
64,99%

58,73%
61,95%
63,82%
65,02%

58,74%
61,98%
63,82%
65,02%

58,83%
61,96%
63,83%
64,99%

90

50

1400
70

90

15,91%
16,52%
18,37%
18,18%

15,91%
17,25%
18,01%
18,60%

15,90%
17,23%
18,04%
18,52%

15,91%
17,07%
18,02%
18,45%

1400
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4.2 Utmattning med linjärelastisk analys
För de olika konstruktionsexemplen fås töjningar och antal belastningar för GBÖ enligt Tabell 13.
Tabell 13 Töjning och antal belastningar i olika GBÖ konstruktioner

GBÖ konstruktion, Töjning [µstrain] GBÖ konstruktion, Antal belastningar
Slitlager
Slitlager
Bundet bärlager GAP 11
ABS 11 Bundet bärlager GAP 11
ABS 11
AG 22 GMB
180
179
AG 22 GMB
257075 261960
AG 22
154
152
AG 22 101219 106004
Likvärdigt för GBÖb visas i Tabell 14.
Tabell 14 Töjning och antal belastningar i olika GBÖb konstruktioner

GBÖb konstruktion, Töjning [µstrain]
Bindlager
ABb 16
ABb 16 GMB
Slitlager
Slitlager
Bundet bärlager
GAP 11
ABS 11 GAP 11
ABS 11
AG 22 GMB
137
133
138
135
AG 22
117
114
118
115
GBÖb konstruktion, Antal belastningar
Bindlager
ABb 16
ABb 16 GMB
Slitlager
Slitlager
Bundet bärlager
GAP 11
ABS 11 GAP 11
ABS 11
AG 22 GMB 646508 714578 630816 679439
AG 22 267264 292956 259346 284053
När GBÖ konstruktioner med konventionella beläggningar jämförs med konstruktioner med olika
kombinationer av beläggningar med GMB fås förhållanden för töjning och belastningar enligt Tabell
15.
Tabell 15 Jämförelse mellan en konventionell konstruktion mot konstruktion med GMB, GBÖ

GBÖ konstruktion
Referenskonstruktion mot konstruktion med GMB
Slitlager
Bundet bärlager
GAP 11
AG 22
GAP 11
AG 22 GMB
ABS 11
AG 22 GMB

Slitlager
ABS 11
Töjnings förhållande ekv 18

Bundet bärlager
AG 22
Belastningsförhållande ekv 19
1%
-5%
18%
143%
18%
147%

När GBÖb konstruktioner med konventionella beläggningar jämförs med konstruktioner med olika
kombinationer av beläggningar med GMB fås förhållanden för töjning och belastningar enligt Tabell
16.
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Tabell 16 Jämförelse mellan en konventionell konstruktion mot konstruktion med GMB, GBÖb

GBÖb konstruktion
Slitlager Bindlager Bundet bärlager
Referenskonstruktion mot konstruktion med GMB
ABS 11
ABb 16
AG 22
Slitlager
Bindlager
Bundet bärlager Töjnings förhållande ekv 18 Belastningsförhållande ekv 19
GAP 11
ABb 16 GMB
AG 22
4%
-11%
GAP 11
ABb 16
AG 22
3%
-9%
ABS 11
ABb 16 GMB
AG 22
1%
-3%
ABS 11
ABb 16
AG 22 GMB
17%
144%
ABS 11
ABb 16 GMB
AG 22 GMB
18%
132%
GAP 11
ABb 16
AG 22 GMB
20%
121%
GAP 11
ABb 16 GMB
AG 22 GMB
21%
115%

4.3 Minimering av beläggningstjocklek med avseende på utmattning
För konstruktionsexemplet vid maximalt rekommenderad tjocklek visas töjningen från ERAPAVE i
Tabell 17, antal belastningar som den töjningen ger visas också. Samt den önskade töjningen i ERAPAVE
för likvärdig konstruktion med AG 22 GMB som bundet bärlager.
Tabell 17 Töjning i konventionell konstruktion och dess antal belastningar samt töjningen i en GMB konstruktion vid samma
antal belastningar

Konstruktion
Töjning i AG 22 [µstrain]
Antal belastningar
Önskad töjning i AG 22 GMB [µstrain]

GBÖ
123
223972
187

GBÖb
80
1024042
120

När en GBÖ konstruktion med konventionell lager jämförs (samma antal belastningar innan sprickor
uppstår) med en GBÖ konstruktion med AG 22 GMB som bundet bärlager fås nya lagertjocklekar.
Första stapeln i Figur 37 visar max rekommenderad lagertjocklek för konventionella beläggningar, den
andra stapeln visar minst rekommenderad lagertjocklek för konventionella beläggningar. Den tredje
stapeln visar lagertjocklek när det bundna bärlagret är AG 22 GMB och minimeras först i
prioritetsordningen. Den fjärde stapeln visar lagertjocklek när det bundna bärlagret är AG 22 GMB och
slitlagret minimeras först i prioritetsordningen. Samtliga minimeringar utgår från den max
rekommenderade lagertjockleken.
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Figur 37 GBÖ, minimering av max rekommenderad lagertjocklek för en konventionell konstruktion med hjälp av AG 22 GMB

När en GBÖb konstruktion med konventionell lager jämförs (samma antal belastningar innan sprickor
uppstår) med en GBÖ konstruktion med AG 22 GMB som bundet bärlager fås nya lagertjocklekar.
Första stapeln i Figur 38 visar max rekommenderad lagertjocklek, den andra stapeln visar minst
rekommenderad lagertjocklek, de resterande staplarna visar minimering då AG 22 är utbytt mot AG
22 GMB. För tredje och fjärde staplarna är det bundna bärlagret minimerat först, sekundärt för den
tredje stapeln är bindlagret minimerat och sekundärt för den fjärde stapeln är slitlagret minimerat. För
femte och sjätte staplarna är först bindlagret minimerat, sekundärt för den femte stapeln är bärlagret
minimerat och sekundärt för den sjätte stapeln är slitlagret minimerat. För sjunde och åttonde
staplarna är slitlagret minimerat först, sekundärt för den sjunde stapeln är bindlagret minimerat och
sekundärt för den åttonde stapeln är det bundna bärlagret minimerat. Samtliga minimeringar utgår
från den max rekommenderade lagertjockleken.
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Figur 38 GBÖb, minimering av max rekommenderad lagertjocklek för en konventionell konstruktion med hjälp av AG 22 GMB

Testet när bindlagret tas bort från GBÖb konstruktionen resulterade i för hög spänning, så att inte
kravet på antal standardaxlar uppfylldes.
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5 Analys
5.1 Spårdjup med visko-elastisk analys
5.1.1 Reologi och masterkurvor
Vid närmare undersökning av masterkurvorna som återskapades i detta arbete, se Bilaga A, kan ses att
vid låga frekvenser har GAP 16 något högre moduler jämfört med ABS 16. Om (Read & Whiteoak, 2003)
påståenden som finns med i litteraturgenomgången används för att förstå detta betyder det att vid
låga frekvenser och/eller höga temperaturer har gummiasfalten högre modul och därmed bättre
motstånd mot permanenta deformationer. Dessutom ska det noteras att enligt (Hunter, 2000) betyder
låga frekvenser kort belastningstid vilket i sin tur kan uppskattas till hög hastighet på trafiken. Istället
vid höga frekvenser är skillnaden väldigt liten, ABS 16 har dock något högre modul. Detta tyder på att
dessa två beläggningar uppvisar liknande beteende vid höga frekvenser och/eller låga temperaturer.
Teoretiskt är denna lilla skillnad till GAP 16 fördel eftersom vid låga temperaturer resulterar en högre
modul i höga spänningar och minimal töjning vilket kan resultera med krympsprickor (Hunter, 2000).
Denna tolkning är relativt lik studien som genomförde labborationstesterna, vilket nämns i
litteraturgenomgången. Skillnaden är att författarna av (Olsson, 2009) inte tolkade den minimala
skillnaden vid höga frekvenser och/eller låga temperaturer.
En skillnad mellan masterkurvorna med avseende på dynamisk modul och dynamisk skjuvmodul är att
dynamisk skjuvmodul uppvisar lägre värden. Detta kan förklaras genom omvandlingsformeln, ekvation
12, genom att sätta in värden för tvärkontraktion fås
|𝐺 ∗ | =

| ∗|
(

, )

=

| ∗|
,

[𝑀𝑃𝑎]

(12)

Vilket visar rent logiskt att den dynamiska skjuvmodulen alltid är lägre under de antaganden som har
gjorts.
När den dynamiska viskositeten vid maximal fasvinkel undersöks, se Figur 36, kan det ses att vid högre
temperaturer är viskositeten högre för GAP 16. Och eftersom viskositet är ett mått på motståndet för
att en vätska ska rinna enligt (Redelius, 2008) betyder det att GAP 16 är mer trögflytande vid
temperaturer över ca 20 °C. Vid lägre temperaturer så är det mindre skillnad mellan de olika
beläggningarna, detta gäller för både punkterna och trendlinjen. Vid en undersökning av matematiken
bakom detta diagram ses att det egentligen är ett sätt att beskriva med hjälp av dynamiska skjuvmodul,
temperaturen och frekvensen vid varje temperatur där fasvinkeln är max. Alltså är detta ett sätt att
beskriva en beläggning när den är utsatt för påverkan på värsta sätt eftersom ju högre fasvinkeln är
desto mer andel är plastisk deformation, (Hunter, 2000). Eftersom trendlinjerna i detta diagram är en
av indatat i PEDRO ska ju detta spegla resultaten från PEDRO. Vilket det också gör när klimaten på de
olika platserna jämförs, se Bilaga B. Desto varmare klimat desto mer skillnad i deformation mellan
beläggningarna i resultaten från PEDRO, se Tabell 11 och Tabell 12. Samt ju varmare beläggningarna
är enligt Figur 36 desto större skillnad är det i den dynamiska viskositeten mellan beläggningarna.

5.1.2 Utvärdering av resultat från PEDRO
Vad som kan ses i Tabell 11 gällande permanent deformation så har den gummimodifierade
beläggningen mindre permanent deformation än referensbeläggningen. Skillnaderna mellan
beläggningarna verkar vara beroende på klimatet, då skillnaderna är betydligt mindre i området kring
Kiruna än i Stockholm och Skåne. Ingen tydlig skillnad i spårdjup mellan beläggningar med avseende
på hastighet eller trafikmängd av tung trafik kan urskiljas.
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Likvärdigt gäller för spårdjup som redovisas i Tabell 12. Där värdena tyder på att skillnaderna mellan
beläggningarna är klimatberoende. Överlag visar resultaten att den gummimodifierade asfalten
presterar bättre med avseende på permanent deformation och spårdjup i slitlagret, främst i varmare
klimat.
Vid närmare studie av Tabell 11 och Tabell 12 kan ses att den gummimodifierade slitlagerbeläggningen
presterar som bäst jämfört med referensbeläggningen i Stockholmsområdet och inte i Skåne. Detta
beror på att Stockholmsområdet har historiskt sett varmare somrar än Kristianstad som PEDRO har
tagit väderdata från. Detta byggs upp av historiska väderdata, se Bilaga B.
Om mest nytta med avseende på permanent deformation i slitlagret är det mest fördelaktigt att
använda GAP i södra och mellersta delarna av landet. Eftersom det är störst skillnad mellan GAP och
en konventionell beläggning i ett klimat med varmare sommarmånader enligt denna undersökning.
Eftersom skillnaderna i den permanenta deformationen mellan beläggningarna tycks vara oberoende
av hastighet och mängden tung trafik går det ej att säga vilken typ av väg GAP beläggningen är mest
fördelaktig på i detta fall.

5.2 Utmattning med linjärelastisk analys
5.2.1 Töjningar allmänt
Utifrån Tabell 13, Tabell 14, Tabell 15 och Tabell 16 kan ses att töjningarna i underkant bundet bärlager
ökar när något eller några av de olika beläggningarna i GBÖ och GBÖb konstruktionerna har ett
gummimodifierat bindemedel. Detta har att göra med att de beläggningarna med gummimodifierat
bindemedel har lägre styvhetsmodul, se Tabell 9. Vilket kan jämställas med (Caltrans, 2003) erfarenhet
av att asfalt med gummimodifierat bindemedel är mer elastiskt.

5.2.2 GMB i slit- och bindlager
Det som också går att utläsa ur Tabell 13 till Tabell 16 är att när gummimodifierat bindemedel används
i antingen slitlager eller bindlager minskar antal belastningar som konstruktionen klarar innan sprickor
uppstår i underkant av bundet bärlager. Detta är då jämfört med en referenskonstruktion utan
gummimodifierad bindemedel. Anledningen till detta är att beläggningarna ovan det bundna bärlagret
har lägre styvhetsmodul, se Tabell 9, än motsvarande beläggning i en referenskonstruktion. Detta
medför att en större mängd spänning appliceras på det bundna bärlagret AG 22 vilket resulterar i högre
töjning i det bundna bärlagret. När töjningen ökar minskar antal belastningar som konstruktionen
klarar innan sprickor uppstår i underkant, se Figur 23 eller Figur 35. Att töjningarna ökar i underkant
av det bundna bärlagret när beläggning med gummimodifierat bitumen används är dock
motsägelsefullt mot responsmätningar gjorda av (Said, et al., 2014).

5.2.3 GMB i bundna bärlagret
När istället gummimodifierat bindemedel används i det bundna bärlagret visar Tabell 13 till Tabell 16
att antal belastningar som en konstruktion klarar innan utmattningsbrott sker i underkant av det
bundna bärlagret ökar. För en GBÖ konstruktion är ökningen störst om slitlagret är av konventionell
typ, men även då hela konstruktionen är uppbyggd av beläggningar med gummimodifierat bitumen är
ökningen av antal belastningar stor, se Tabell 15. GBÖb konstruktionen presterar som bäst när både
slitlagret och bindlagret är av konventionell typ, då är ökningen av antal belastningar som störst. När
slitlagret är av konventionell typ och bindlagret är av gummimodifierat bitumen är ökningen av antal
belastningar bara 10 procentenheter mindre än föregående nämnd kombination. Om istället slitlagret
är av gummimodifierad typ och bindlagret är av konventionell typ minskar ökningen med ytligare 11
procentenheter. En GBÖb konstruktion med enbart gummimodifierade bindemedel i beläggningarna
minskar ökningen med ytligare 6 procentenheter. Dock är det värt att notera att ökningarna av antal
belastningar jämfört med en konventionell referensbeläggning är fortfarande dubbelt då det bundna
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bärlagret är av gummimodifierat bitumen för samtliga kombinationer i både GBÖ och GBÖb
konstruktioner. Anledningen varför konstruktioner med denna AG 22 med gummimodifierat bitumen
i det bundna bärlagret är för att den har ett mycket mer gynnsamt utmattningssamband jämfört med
den konventionell AG 22. Detta vissas i Figur 23 samt Figur 35, där det kan avläsas att AG 22 GMB har
en flackare lutning på kurvan och är högre placerat på y-axeln jämfört med AG 22. Detta medför att
AG 22 GMB klarar högre spänningar under fler antal belastningar än den konventionella AG 22 för i
princip samtliga kombinationer.
Denna undersökning med avseende på utmattningssamband tyder på att ett gummimodifierat
bitumen i det bundna bärlagret ökar andelen belastningar innan konstruktionen går till ett
utmattningsbrott. Detta kan jämställas med undersökt litteratur, där (Caltrans, 2003) påstår att en
gummiasfalt har bättre motstånd än en vanlig beläggning men även en litteraturstudie av (Shu &
Huang, 2013) påstår detta. Vilket stämmer bra överens med resultaten från denna undersökning, även
fast litteraturen i fråga inte nämner något om i vilket lager det gummimodifierade bindemedlet är
använt.
Om ÅDT är samma för en konventionell konstruktion och en konstruktion med denna AG 22 GMB,
under antaganden att det annars råder samma förutsättningar, så ökar livslängden på konstruktionen
med AG 22 GMB med avseende på utmattning med mer än dubbelt så lång livslängd. Detta på grund
av att det tar mer än dubbelt så många belastningar innan utmattningsbrott uppstår. Vilket medför att
det bundna bärlagret inte behöver bytas ut lika frekvent som i en helt konventionell konstruktion vilket
antas ge en längre livscykel. Att livslängden ökar backas upp av litterarutgenomgången, där (Hansen &
Anderton, 1993) nämnder att en beläggning med gummimodifierat bindemedel har en längre
livslängd.
Att den gummimodifierade AG 22 GMB klarar sig bättre än den konventionella AG 22 i dessa
beräkningar är inte så konstigt när Figur 23 studeras. Där kan ses att AG 22 GMB har ett
utmattningssamband som när jämförs med en konventionell AG 22 medför att vid samtliga (förutom
vid extrema töjningar) töjningar ger AG 22 GMB mer antal belastningar på x-axeln. Vilket också
resultaten tyder på.

5.3 Minimering av beläggningstjocklek med avseende på utmattning
5.3.1 Allmänt
Utifrån Figur 37 och Figur 38 kan det ses att när en konventionell konstruktion med max
rekommenderad tjocklek minimeras, genom att byta ut det bundna bärlagret AG 22 mot AG 22 GMB,
blir den totala tjockleken av konstruktionen betydligt tunnare. Både om det är en GBÖ eller en GBÖb
konstruktion, samt för alla prioritetsordningar de olika lagren minimeras i. Värt att notera är att detta
gäller för dessa beräkningsexempel.
Det visade sig ganska snabbt att i denna undersökning att inte bindlagret kunde strykas i en GBÖb
konstruktion genom att använda AG 22 GMB. Dock noterades att vid varje minimering fick ett lager
dess minsta rekommenderade tjocklek.

5.3.2 Omfattningen av minimeringen
När målet är att få den minsta totala tjockleken för en GBÖ konstruktion verkar det inte spela någon
roll vilken prioritetsordning som väljs, se Figur 37. Den totala tjockleken går från 119 mm ner till 83
mm för båda kombinationer vilket är bara ca 69,7% av den ursprungliga totala tjockleken.
Om istället fokus ligger på att få den minsta totala tjockleken för en GBÖb konstruktion börjar
skillnader uppstå, se Figur 38. Den totala tjockleken får från 183 mm ner till ett spann mellan 144 mm
och 148 mm. Visserligen inget större spann men spannet tyder på att i detta fall är det mest fördelaktigt
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att i förstahand minimera bärlager, då detta ger en total lagertjocklek på 144 mm för bägge
kombinationer. Detta motsvarar ca 78,7% av den ursprungliga tjockleken i detta fall. I andra hand är
det mest fördelaktigt att minimera sekundärt det bundna bärlagret med en liten fördel till primär
minimering av bindlager istället för slitlager. Dessa två kombinationer ger en total tjocklek av 146 och
147 mm vilket motsvarar ca 79,8 och 80,3 % av ursprunglig tjocklek i detta fall.
I dessa beräkningar är det bara två stycken minimeringar av totalt åtta som inte resulterar i en
minskning av tjocklek av det bundna bärlagret AG 22 GMB även fast den totala tjockleken på
konstruktionen minskar. Dessa två minimeringar är av typen GBÖb där det bundna bärlagret
prioriteras sist i ordningen, se Figur 38. Dessa två genererar också den minsta minskningen av total
tjocklek, från 183 mm ner till 148 mm för båda. Vilket motsvarar ca 80,9 % av ursprunglig tjocklek i
detta fall.
Utifrån resultaten på dessa beräkningsexempel tyder det på att en konstruktion med en AG 22 GMB i
det bundna bärlagret kan minska sin totala tjocklek. Främst gäller detta för en GBÖ som bara har ca
70% av den ursprungliga totala tjockleken. Men även minimeringen av GBÖb presterar bättre än den
konventionella. Detta är intressanta resultat som tyder på totalt tunnare beläggning, vilket backas upp
av litteraturgenomgången, dels av (Caltrans, 2003) samt litteraturstudien av (Lo Presti, 2013) som
nämner att en gummiasfalt möjliggör tunnare beläggning. I den förstnämnda går de ännu längre och
säger att detta medför kortare asfalteringstid samt en besparing av resurser och en besparing av energi
då återvunnit gummi används. Dock ska det inte glömmas att det är osäkerheter i om det verkligen är
besparingar på miljön (energi och resurser) som (Amirkhanian, 1993) nämner.

5.3.3 Orsaken till varför minimeringen är möjlig
Att den gummimodifierade AG 22 GMB ger en tunnare beläggningstjocklek än den konventionella AG
22 i dessa beräkningar är inte så konstigt när Figur 23 studeras. Där kan ses att AG 22 GMB har ett
utmattningssamband som när jämförs med en konventionell AG 22 medför att vid samtliga (förutom
vid extremt få antal belastningar) antal belastningar ger AG 22 GMB större tillåten töjning på y-axeln.
Vilket också resultaten tyder på eftersom antal belastningar hålls konstant i de olika konstruktionerna.
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6 Diskussion
6.1 Allmänt
Sammanfattningsvis visar studien att gummimodifierat bitumen är bättre presterande jämfört med
konventionella beläggningar med avseende på spårdjup på grund av plastisk deformation. Detta gäller
vid varmare temperaturer. Dock är det fler faktorer som finns i fält vilket påverkar prestandan av
slitlagret. Bindlager med gummimodifierat bitumen har inte kunnat analyseras eftersom det saknas
underlag, medan bundet bärlager med gummimodifierat bitumen har en stor fördel jämfört med
konventionellt bundet bärlager. Bundet bärlager med gummimodifierat bitumen har en längre
livslängd, samt möjliggör tunnare beläggningar med avseende på utmattning.
Något som konstaterades under arbetet med litteraturgenomgången var att det finns en uppsjö av
tester inom detta ämne. Vissa som var relativt lika och tanken är att de ska visa samma saker. Men då
kan man ju undra om liknande tester men med olikheter verkligen ger samma resultat, går det
verkligen att jämföra resultaten med varandra? På grund av dessa olikheter har det selektivts valts bort
en del moment för att bibehålla relevanta resultat. Varför det finns en så pass stor uppsjö av tester
varav vissa sägs besvara samma sak är en svår fråga, det man dock kan undra är om dessa kan ha blivit
utvecklade för att ge gynnsammare resultat för vissa typer av beläggningar. Eller är det så enkelt att
dessa har blivit utvecklade på olika ställen i världen för att passa respektive lands förutsättningar.

6.2 Spårdjup med visko-elastisk analys
Den visko-elastiska analysen antyder att största skillnaden mellan beläggningen med gummimodifierat
bindemedel och referensbeläggningen är i varmare klimat till den förstnämndas fördel. Störst skillnad
är det i Stockholmsområdet som har det varmaste klimatet av de analyserade platserna. Detta resultat
speglar dock inte försöken fullt ut i stor skala. De mättningar av spårdjup som gjordes på sträckor med
dessa beläggningar visade att beläggningen med gummimodifierat bindemedel har lägst initialt
spårdjup och lägst spårdjupstillväxt, (Olsson, 2009). Att gummiasfalten har lägst spårdjupstillväxt
speglar den visko-elastiska analysen bra, men börjar man jämföra skillnaderna i spårdjup och
spårdjupstillväxt inser man ganska snabbt att det inte handlar om de stora skillnader som den viskoelastiska analysen tyder på. Utan i verkligheten är referensbeläggningen bara något sämre än
beläggningen med det gummimodifierade bindemedlet. Detta kan ha och göra med att den viskoelastiska analysen enbart tar hänsyn till plastiska deformationer i slitlagret, i princip undersöker denna
analys hur mycket tunnare slitlagret blir på grund av tyngre trafik. Medan i fält är det fler faktorer som
spelar in på spårdjupet, som slitage av dubbdäck, sättningar i de övriga bundna lagren samt obundna
lagren. Dessutom är det en osäkerhet om spårdjupen på platsen är på grund av permanent
deformation eller slitage från dubbdäck.
Man kan ifrågasätta om masterkurvor som görs idag på modifierat bitumen verkligen speglar
verkligheten. Som (Hunter, 2000) nämner kan noggrannheten minska vid visko-elastiska
undersökningar på modifierat bitumen, eftersom ickelinjära effekter kan uppstå och påverka
noggrannheten. Detta gäller främst polymermodifierat bitumen. I den studerade litteraturen är det i
endast ett fåtal som undersöker detta. Dock är det ingen som redovisar denna undersökning. Så utifrån
detta kan man undra om gummimodifierat bitumen verkligen beter sig linjärt visko-elastiskt. Om det
inte gör det bidrar det med en större risk att resultatet inte speglar verkligheten.
Försöken på E4 Uppsala som följdes upp med spårdjupsmätning efter ett par år, (Carlsson, 2015),
indikerade att GAP 16 presterade sämre än ABS 16. I det här fallet är det viktigt att poängtera att det
inte är till hundra procent samma beläggning som genomgick den visko-elastiska analysen samt att
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spårdjupen i Uppsala berodde på dubbdäckslitage. Dubbdäckslitaget beror enligt
litteraturgenomgången på stenkvalitén, (Höbeda & Bern, 2008), men studien om E4 Uppsala (Carlsson,
2015) så drogs slutsatsen att det berodde på bindemedlet på grund av samma stenkvalité mellan GAP
16 och ABS 16. I dagsläget finns det inget känt i reologi som tar hänsyn till dubbdäckslitage, därför är
det svårt att peka ut någon anledning varför GAP 16 presterade som den gjorde i Uppsala. En förklaring
kan vara när man läser om utländska erfarenheter, där får man uppfattningen att en beläggning med
gummimodifierat bindemedel är helt enkelt svårare att producera, lägga och packa än en vanlig
beläggning. Alltså, det krävs mer av beläggningsentreprenören.
Litteraturgenomgången hittade flera generella internationella rapporter, till exempel (Shu & Huang,
2013), (Caltrans, 2003), (Hansen & Anderton, 1993), (Kurtz & Stroup-Gardiner, 1992), och (Xiao,
Amirkhanian & Juang, 2007), som nämner att beläggningar med gummimodifierat bindemedel har
mindre spårdjup. Dessutom hittades undersökningar av vägsträckor med blandade resultat. Då kan
frågan ställas: varför presterar inte en beläggning med gummimodifierat bitumen i Sverige som de
generella internationella rapporterna säger? För det första finns det både lyckade och misslyckade
projekt i Sverige, det gäller också i USA. Examensarbetet av (Karri & Hellwig, 2015) nämner att
gummiasfalten i Sverige inte nådde upp till förväntningarna angående spårdjup med avseende på
erfarenheter ifrån Arizona. Detta troddes bero på dubbdäcksanvändningen i Sverige och
klimatskillnaden mellan Sverige och Arizona. Dubbdäck ger ett fysiskt slitage i tillägg till visko-elastisk
deformation, därför syns inte spårdjup på grund av dubbdäckslitage i en visko-elastisk analys. I
Arizonas fall som inte har någon dubbdäcksanvändning så beror spårdjupet främst på permanenta
deformationer. Vilket logiskt medför att en visko-elastisk analys beskriver spårbildningen noggrant i
Arizona. Dessutom är klimatet av den varmare sorten i Arizona som medför att skillnaderna för till
exempel de undersökta beläggningarna GAP 16 och ABS 16 blir större till den förstnämndas fördel.
Eftersom den visko-elastiska analysen enbart visade ett temperaturberoende, samt att ju varmare
klimat desto större fördel för en beläggning med gummimodifierat bitumen, är det svårt att säga något
annat än att en beläggning med gummimodifierat bitumen gör mest nytta i varmare områden. En sak
som är klar är att den permanenta deformationen/spårdjup är mindre för GAP 16 än ABS 16 på alla
undersökta platser Sverige som den visko-elastiska analysen visar. Problemet är troligen dubbdäck och
mekaniskt slitage som överröstar visko-elastisk deformation. Därför borde GAP 16 passa bättre än ABS
16 i södra delarna av Sverige, där dubbdäck används mindre frekvent och har varmare klimat än
tillexempel i Norrland. Ett av målen i denna studie var att utreda om gummimodifierat bitumen en
beläggning får mer eller mindre permanent deformation än en konventionell svensk beläggning under
svenska förhållanden. Utredningen som har genomförts visar att en beläggning med gummimodifierat
bitumen har mindre permanent deformation än en vanlig konventionell beläggning i samtliga
undersökta svenska geografiska platser.
Det som är lite synd är att inga masterkurvor eller rådata som kunde användas i en visko-elastisk analys
hittades för bindlager eller bundet bärlager. Om detta hade hittats så skulle resultaten av detta troligen
vara närmare verkligheten då hela asfaltskonstruktionen hade blivit analyserad med avseende på
permanent deformation och spårdjup på grund av det. Dessutom hade det kunnat utvärderas mer
utförligt om bind och bundet bärlager med gummimodifierat bitumen har bättre tekniska egenskaper
jämfört med konventionella beläggningstyper.

6.3 Utmattning med linjärelastisk analys
AG 22 med det gummimodifierade bitumen som blev använd i Heljestorp (Said, et al., 2014) är av
intressant karaktär, först och främst har ingen motsvarande studie hittats varken i Sverige eller ute i
världen. Dessutom har den ett väldigt intressant och gynnsamt utmattningssamband. Att denna AG 22
GMB har mer än dubbelt så lång livslängd som den vanliga AG 22 som den blev jämförd med. Detta
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arbete omfattar inte studier av eventuella miljövinster eller ekonomiska vinster, men troligen finns det
ekonomiska vinster för anläggningens ägare att inte behöva investera lika ofta för att byta ut det
bundna bärlagret. Samt att det också kan medföra miljövinster. Dock det som måste hållas i åtanke är
att det är endast ett beräkningsexempel från en plats som har kommit fram till ökningen av livslängden.
Detta motiverar fortsatta studier för att verkligen verifiera att AG 22 GMB är överlägsen en vanlig AG
22 som bärlager.
Dessutom visar detta beräkningsexempel något intressant som inte tidigare har hittats i genomgången
litteratur. Om Slitlagret och/eller bindlagret har ett gummimodifierat bitumen så ökar töjningen i
underkant av det bundna bärlagret vilket beror på lägre styvhetsmoduler i en beläggning med
gummimodifierat bindemedel. Högre töjningar i underkant av det bundna bärlagret är inget positivt
med avseende på utmattningssamband för beläggningar. När töjningarna ökar i underkant av det
bundna bärlagret medför det att antal belastningar innan sprickor uppstår minskar. Alltså om
gummimodifierat bitumen används i slitlager och/eller bindlager reduceras livslängden för det bundna
bärlagret. Detta resultat ger alltså ett motiv att inte använda gummimodifierat bitumen i slitlager och
bindlager. Dock det som ska noteras är att minskningen i antal belastningar inte är extrem. Studeras
till exempel en GBÖ konstruktion med vanligt AG 22 ser man att minskningen av antal belastningar när
ABS 11 byts ut mot GAP 11 är bara 5%.
Men kopplingen mellan teorin i stycket ovan och responsmätningarna genomförda av (Said, et al.,
2014) är bristfällig. En generell slutsats från responsmätningarna var att gummimodifierad asfalt ger
lägre töjningar i underkant av det bundna bärlagret. Dock är denna slutsats väldigt generell. Det som
(Said, et al., 2014) trodde att detta berodde på större deformationer vid ytan för en gummimodifierad
beläggning. Det är mycket möjligt, dock har inget hittats under detta arbete som styrker detta. Det har
inte heller hittats någon annan förklaring.
Det andra målet i denna studie knyter an till detta, målet var att utreda om gummimodifierat bitumen
ger tekniskt mervärde genom att använda i det bundna bärlagret. Utredningen visar att ett bundet
bärlager med gummimodifierat bitumen ger tekniska mervärden mot ett vanligt konventionellt bundet
bärlager. De tekniska mervärdena är att det gummimodifierade bundna bärlagret har en längre
teoretisk livslängd med avseende på utmattning.

6.4 Minimering av beläggningstjocklek
När AG 22 GMB har mer än dubbelt så lång livslängd än den vanliga AG 22 börjar man undra hur mycket
det inverkar på tjockleken av asfaltskonstruktionen. Därför genomfördes en minimering av
lagertjocklekar i denna studie, det valdes att maximala och minimala lagertjocklekar skulle följa
svenska rekommendationer för att förankra till verkligheten. Ganska snabbt kunde det konstateras att
det inte var möjligt i detta fall att bibehålla GBÖbs egenskaper genom att ta byta ut AG 22 GMB och ta
bort bindlagret, för att skapa en GBÖ konstruktion. Ändå visade resultaten att betydande minskning
av den totala beläggningstjockleken där den mest lyckade minimeringen gällde GBÖ där den nya
konstruktionen bara utgjorde ca 70% av den ursprungliga konstruktionen. Likvärdigt för den sämsta
minimeringen är ca 80 %. Detta kan medföra både tids och ekonomiska vinster både vid tillverkning
och läggning men också miljövinster. Detta behandlas dock inte i denna studie.
Det andra målet i denna studie, som bland annat nämns i rubriken ovan, knyter an mot detta.
Utredningen visar att ett bundet bärlager med gummimodifierat bitumen ger tekniska mervärden mot
ett vanligt konventionellt bundet bärlager. Utöver det tekniska mervärdet att det gummimodifierade
bundna bärlagret har längre livslängd i teorin, som nämns i rubriken ovan, har det ytterligare ett
tekniskt mervärde. Nämligen att gummimodifierat bitumen i bundna bärlagret möjliggör tunnare total
beläggningstjocklek i teorin jämfört bed konventionell beläggning.
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6.5 Förslag till fortsatta studier
Idag finns det väldigt begränsad mängd studier och försök med gummimodifierat bitumen i bindlager
och bundet bärlager. Det föreslås fler fältförsök för att kunna verifiera slutsatserna i detta arbete
angående bundet bärlager med gummimodifierat bitumen.
Dessutom föreslås att masterkurvor tas fram på både bindlager och bundet bärlager för både
konventionell typ och med gummimodifierat bitumen, detta finns det väldigt dåligt om idag. Till
exempel på testbeläggningarna som blev lagd i Heljestorp skulle vara lämpligt att ta fram masterkurvor
på. Detta för att kunna genomföra en visko-elastisk analys på en hel beläggningskonstruktion och se
skillnader mellan olika kombinationer av konventionell beläggning och gummimodifierad beläggning.
Detta tros ge en mer noggrannare analys än den som har gjorts i detta arbete på endast slitlagret.
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7 Slutsatser
Nedan listas de slutsatser som har tagits i detta arbete. Med GAP 16 avses gummimodifierad
beläggning och ABS 16 konventionell beläggning












Den visko-elastiska analysen visar mindre permanenta deformationer (och mindre spårdjup på
grund av permanenta deformationer) för GAP 16 än ABS 16 på alla tre platser analyserade i
Sverige
Med varmare medeltemperatur, ökar skillnaden mellan GAP 16 och ABS 16 med avseende på
permanent deformation (och spårdjup på grund av permanent deformation). Detta till fördel
för GAP 16.
Skillnaden i spårdjup på grund av permanent deformation mellan GAP 16 och ABS 16 tycks
vara beroende av temperatur men är oberoende av både trafikmängd och hastighet.
Ur utmattningssynpunkt är det bundna bärlagret med gummimodifierat bitumen, AG 22 GMB,
bättre än den konventionella AG 22 med avseende på antal belastningar innan spricka uppstår
i underkant (utmattningslivslängd).
Används gummimodifierat bitumen i slitlager och/eller bindlager ökar töjningar i underkant av
det bundna bärlagret i teorin, vilket medför kortare livslängd för det bundna bärlagret.
Utmattningssambanden möjliggör tunnare total beläggningstjocklek med gummimodifierat
bitumen i det bundna bärlagret.
Genom ett beräkningsexempel blir den största procentuella minskningen av totala
beläggningstjockleken för en GBÖ då det bundna bärlagret är av typen AG 22 GMB.
Genom ett beräkningsexempel blir den största procentuella minskningen av den totala
lagertjockleken för en GBÖb då det bundna bärlagret med AG 22 GMB minimeras i första hand.
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Sida 1

Bilaga A: Masterkurvor

Figur A1 visar plottad masterkurva i punktform för dynamisk modul baserad på rådata från (Olsson,
2009), ingen tydlig skillnad kan ses mellan GAP 16 och ABS 16.

Figur A1 Masterkurva, jämförelse dynamisk modul baserad på rådata

Figur A2 visar plottad masterkurva i punktform för konverterad dynamisk skjuvmodul baserad på
rådata från (Olsson, 2009), ingen tydlig skillnad kan ses mellan GAP 16 och ABS 16.

Figur A2 Masterkurva, jämförelse dynamisk skjuvmodul baserad på rådata

Figur A3 visar extraherad masterkurva från (Olsson, 2009), baserad på dynamisk modul. Här syns
skillnad vid låg frekvens och/eller höga temperaturer, vilket tyder på bättre egenskaper för GAP 16 vid
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de kriterierna. Liten skillnad märks vid höga frekvenser och/eller låga temperaturer, dock till GAP 16
fördel.

Figur A3 Masterkurva, jämförelse dynamisk modul

Figur A4 visar extraherad masterkurva från (Olsson, 2009) vilken har blivit konverterad till dynamisk
skjuvmodul. Här syns skillnad vid låg frekvens och/eller höga temperaturer, vilket tyder på bättre
egenskaper för GAP 16 vid de kriterierna. Liten skillnad märks vid höga frekvenser och/eller låga
temperaturer, dock till GAP 16 fördel.

Figur A4 Masterkurva, jämförelse dynamisk skjuvmodul

I Figur A5 jämförs dynamisk skjuvmodul, dynamisk modul, både tillverkad och extraherad (Olsson,
2009) för ABS 16. Här kan ses att de tillverkade masterkurvorna följer de extraherade kurvorna.
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Skillnaden är att de extraherade kurvorna är förlängda, troligen för att enklare visa skillnader vid
extrema frekvenser/temperaturer.

Figur A5 Masterkurva, jämförelse dynamisk skjuvmodul och dynamisk modul för ABS 16

I Figur A6 jämförs dynamisk skjuvmodul, dynamisk modul, både tillverkad och extraherad (Olsson,
2009) för GAP 16. Här kan ses att de tillverkade masterkurvorna följer de extraherade kurvorna.
Skillnaden är att de extraherade kurvorna är förlängda, troligen för att enklare visa skillnader vid
extrema frekvenser/temperaturer.

Figur A6 Masterkurva, jämförelse dynamisk skjuvmodul och dynamisk modul för GAP 16
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Bilaga B: Historiska väderdata
Det historiska väderdata för Kristianstad visas i Figur B1, detta antas motsvara väderstationen i
Kristianstad som PEDRO använder vid analys.

Figur B1 Historiska väderdata för Kristianstad, (Climate-data.org, 2018a)

Det historiska väderdata för Stockholm visas i Figur B1, detta antas motsvara väderstationen Rotebro
i Stockholm som PEDRO använder vid analys. Som kan ses är detta den varmaste orten av de
undersökta.

Figur B2 Historiska väderdata för Stockholm, (Climate-data.org, 2018b)

Det historiska väderdata för Kiruna visas i Figur B1, detta antas motsvara väderstationen Nedre
Soppero i Kiruna som PEDRO använder vid analys. Som kan ses är detta den kallaste orten av de
undersökta.
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Figur B3 Historiska väderdata för Kiruna, (Climate-data.org, 2018c)

Sida 2

