
Asfaltsbrukets vikt vid förutspående av egenskaper hos asfaltsmassors
Varje år produceras och läggs omkring 8,2 

miljoner ton asfalt i Sverige. En viktig 

bidragare till en asfaltsmassas egenskaper är 

det finaste stenmaterialet i blandningen, 

fillern. Framförallt påverkas egenskaperna av 

mängden av materialet som används. 

Bristande kontroll av detta kan leda till att 

asfalten får en avsevärt kortare livslängd. 

Detta kommer i sin tur att leda till en ökad 

kostnad för skattebetalarna när det kommer 

till underhåll av det svenskavägnätet.  

Bitumen och asfaltsbruk är termoplastiska 

viskoelastiska material. Detta betyder att dess 

egenskaper är beroende av temperatur och 

lasttid. Av denna anledning är det viktigt att 

kartlägga materialets egenskaper över flera 

temperaturer och frekvenser. 

Studien ämnar lyfta fram en alternativ metod 

till dagens mätmetoder av bitumen med 

tillsatser, och undersöka effekten av filler på 

asfaltsbruk. I dagsläget används huvudsakligen 

penetrationstal och mjukpunkt för att 

definiera ett bitumens egenskaper. 

Problematiken med detta är att dessa tester 

endast kontrollerar bituminets egenskaper vid 

vardera en last och temperatur.  

I studien har egenskaperna hos ett asfaltsbruk 

kartlagts med hjälp av en dynamisk 

skjuvreometer. Resultatet från studien belyser 

vikten av kontroll av de ingående materialen 

vid tillverkning av asfaltsmassor. I studien är 

det tydligt att se hur mycket ett 

asfaltsbruksegenskaper påverkas beroende på 

mängd och typ av filler som används.  

Förhoppningen är att studien kan fungera som 

ett exempel på både potentialerna hos en 

DSR, samt hur den kan användas, och vikten 

av kontroll av typen av ingående material och 

mängden material vid tillverkning av asfalt.  

Studien har framförallt kunnat påvisa hur 

effekten av filler skiljer sig beroende på 

temperatur vid testerna. Detta fenomen går 

att observera i figurerna nedan.  

Vad som är värt att notera i dessa figurer är 

hur fillerns inverkan är större vid de höga 

temperaturerna, 65,3 °𝐶 än vid den lägre, -

18,2°𝐶.  

Vid 42,9 volym% filler ökas asfaltsbrukets 

styvhet nästan 12ggr vid 65,3 °𝐶 jämfört med 

ett jungfruligt bitumen. 

 

I figurerna går det att se hur fillers påverkan 

på asfaltsbrukets styvhet ökar i på ett nästan 

exponentiellt vis beroende på volym-% filler 

som blandas in.  

Det resultat som redovisats i studien, och 

sammanfattats ovan, kan användas för att 

påvisa vikten av filler och fillermängd då en 

försöker förutspå exempelvis spårbildnings 

känsligheten hos en asfaltsmassa.  
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