
Undersökning av bindemedel i asfalt 
 

Asfalt är den vanligaste vägtypen i Sverige 

därför är det viktigt att förstå hur asfalten 

fungerar när vi kör på den. 

Asfalt består till största del av krossad sten 

i olika storlekar. För att hålla samman 

stenarna behövs ett bindemedel som 

fungerar som ett klister. Det är det svarta på 

vägen som på sommaren ibland blir klibbigt 

och det kallas för bitumen. Examensarbetet 

har undersökt hur bindemedlet i asfalt 

fungerar. För att få så bra vägar som möjligt 

är det viktigt att veta hur bindemedlet 

fungerar under både sommar och vinter 

samt när en lastbil kontra en vanlig bil rullar 

på vägen. Det är av intresse i dessa fall att 

se om vägen klarar den belastning som den 

utsätts för. 

 Frågeställningen för examensarbetet var 

om det gick att genomföra mätningar på 

bitumen blandat med stenmjöl med två 

modernare metoder. När asfalt tillverkas 

blandas de två materialen och fungerar lite 

som ett två-komponentslim, det blir starkt. 

Tidigare studier är framförallt gjorda på 

endast den ena komponenten, bitumen, 

varför det är av intresse att testa på något 

som ligger närmre en verklig asfaltsmassa. 

En stor del av arbetet behandlar även hur 

asfalten förändras om återvunnen asfalt 

blandas in från en gammal väg. I vårt 

moderna samhälle att det viktigt att det som 

en gång blivit slängt återvinns på bästa sätt. 

Precis som vid källsortering försöker 

asfaltbranschen återvinna så mycket det går 

utan att få en sämre kvalitet på 

slutprodukten. 

Examensarbetet har baserats på flertalet 

laboratorietester där egenskaperna för 

bindemedlet har testats. Detta har gjorts 

med två metoder. I den första metoden 

roterar en rund stav med en konstant 

hastighet i en burk med bindemedlet. Här 

mäter man hur trög massan är vid olika 

temperaturer vilket är relevant framförallt 

vid tillverkningen av asfalt. Med den andra 

metoden testas framförallt hur bindemedlet 

klarar av belastningar från trafiken. Detta 

görs genom att en provkropp av 

bindemedlet kläms mellan två plattor, 

sedan vrider man små rörelser fram och 

tillbaka för att se hur bindemedlet står emot. 

För Lunds tekniska högskola kommer 

examensarbetet, tillsammans med en 

nyupprättad manual för mätmetoden, att 

ligga till grund för kommande 

undersökningar vid skolan. Studien visar 

även att det går att mäta på bitumen blandat 

med stenmjöl. Slutligen kommer resultaten 

från studien på återvunnen asfalt användas 

för att utveckla metoden så att gammal 

asfalt kan blandas in vid nytillverkning med 

bibehållen kvalitet.
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