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Resultat
Resultatet visar att gummiasfalten har en betydligt lägre styvhet jämfört med 

referensen (ABT8) (se Figur 3).  Framställningsmetoden är inte utvecklad för denna 

typ av beläggning och kanske därför är inte representativ innan den utvecklats vidare. 

Skrymdensiteten som anger provkroppens volym inklusive ingående hålrum har undersökts och 

beräknats enligt tre metoder (torr-, SSD-, skjutmåttmetod) utifrån SS-EN 12697–6:2020. Analysen av 

hålrumsresultatet visar att de olika metoderna ger olika resultat, där torrmetoden visar att blandning 1 

och blandning 3 har störst andel hålrum, medan skjutmåttsmetoden visar det omvända, dessutom visar 

SSD (mättad torr yta) metoden approximativ lika resultat för alla blandningar. Utifrån observationer 

och olika storlekar av provkroppar vilka relativ har lika massor (se. Figur 4) visar skjutmåttmetoden 

det största andel av hålrum i alla blandningar vilken kan metoden vara  mer rimlig att användas för 

vidareundersökning (se Figur 2).

Slutsatser
• Den fallvänliga asfalten kan minska skadegrad då den är fyra till fem gångar 

mjukare än den vanliga asfalten. 

• Den fallvänliga beläggning kan vara avgörande för att undvika allvarliga skador 

eller åtminstone lindra konsekvenserna av fallolyckor. 

• Relationen mellan bitumen och gummit behöver studeras med mycket 

noggrannhet då gummit suger upp en viss del av bitumen under förbehandling av 

modifierad bitumen vilket är okänd. . 

• Livslängden är inte bestämt då beläggningen är fortfarande under utveckling. 

• Baserad på laboratoriestudie är det Marshallstablitetstestet inte användbar för 

gummibeläggningar i sitt nuvarande utformning. 

• Analys av resultatet för hållfastheten i de både studerande punkter är nästa lika 

vilket kan utnyttjas vid en vidare utveckling av Marshallstabilitetsmetoden. 

• Temperaturen spelar en avgörande roll vid blandning och kompaktering.

• Förbättring i kompaktering av provkropparna kan ske via mer antal slags eller 

mer gildmassans vikt. 

Figur 2: Hålrumshalt för gummiasfaltprovkroppar med olika metoder. Där Blandning 1: 25% gummi, 0h. 

Blandning 2: 50% gummi, 0h. Blandning 3: 25%gummi, 24 h. Blandning 4: 50%, 24h. Där h står för 

timme (när modifierat gummit blandades med asfalten).

.

Figur 3: Skillnad i styvheter mellan olika blandningar. Referens: ABT 8. Blandning 

1: 25% gummi, 0h. Blandning 2: 50% gummi, 0h. Blandning 3: 25%gummi, 24 h. 

Blandning 4: 50%, 24h. Där h står för timme (när modifierat gummit blandades med 

asfalten.

Bakgrund

Trafikverket, kommuner och regioner har vissa krav på utformning, funktion och användning av 

transportsystemet för att uppnå transportpolitiska -, klimat- och hälsomål såsom funktionsmål och 

hänsynsmål. Förbättring av cykel-infrastrukturer är under fokus då cykling är positiv för hälsan, 

resulterar i mindre utsläpp av CO2 och ger mindre intrång i trafikmiljön (RISE, 2018). Statistiken om 

allvarligt skadade visar att cirka 1800 – 3700 fotgängare skadas i fallolyckor och mellan 1600 – 2200 

skadades i cykelolyckor (se Figur 1). Flera åtgärder har tagits upp för att minska olyckorna bland 

annat viltstängsel, vägräcken, hastighetsbegränsning, halkbekämpning, snöröjning, och separering av 

gång-och cykelvägar. Ett nyare sätt som undersöks för att minska olyckorna är att ersätta asfalten med 

en fallvänlig asfalt.

I detta arbete fokuserar på att undersöka egenskaper för en typ av fallvänlig asfaltbeläggning på 

gång-och cykelvägar som är mer förlåtande och stötupptagande än en vanlig asfaltbeläggning. Den 

fallvänliga beläggningen framställs genom att ersätta en del av ballasten (stenen) i en vanlig 

asfaltbeläggning med gummi från uttjänta bildäck som förbehandlats med bitumen, och som idag 

har använts på olika gånga-och cykelvägar i Sverige.

Syfte

Arbetets syfte är att skapa ett underlag som kan fungera som stöd vid försök att ta reda på mer 

optimerade arbetsrecept för fallvänlig gummi-asfalten. 

Frågeställningar
Följande frågeställningar undersöktes:

• Vilka egenskaper har den fallvänliga asfalten?

• Hur bidrar asfalt med gummigranulat till en hållbar utveckling och ökad trafiksäkerhet?

• Vad är skillnaden mellan gummiasfalt och vanlig asfaltbeläggning med avseende på 

arbetsrecept, funktionalitet, dimensionering och livslängd?

• Vilka faktorer kan påverka beläggningens hållbarhet?

• Kan den nuvarande standardmetoden för styvhetstest används för denna typ av 

gummibeläggning?

Avgränsningar

Arbetet avgränsas till att fokusera på två olika mängder av gummi (25 respektive 50 vikt-%) i 

beläggningen som har förbehandlats med bitumen som sedan jämförs med en ABT8 70/100 

som agerar referens. Därefter studeras om hur lagringsförhållande (torr och våt lagring) och 

tid efter kompaktering påverkar stabiliteten/hållfastheten.

Metod

Metoden utgörs av: 

• En litteraturstudie. 

• Laborativt arbete med framställning av erforderliga provkroppar. 

• Undersökning av dessa provkroppar med Marshallkompaktering och 

Marshallstabilitet, med beräkning av Marshallstabilitet

Figur 1: Antal allvarligt skadade i transportsystemet mellan 2006–2017. Källa: Trafikverket, (2019)
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Figur 4: Provkroppar av olika blandningar. Källa: Egen bild Torrmetod SSD-metod Skjutmåttmetod

Blandning 1 12,19 18,27 20,13

Blandning 2 11,140 17,670 27,052

Blandning 3 11,832 17,687 21,055

Blandning 4 10,507 17,951 28,698

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

H
å
lr

u
m

sh
a
lt

 (
v
o
l.

-%
) 

Hålrumshalt för alla gummiblandningar

Vår 2021 , LTH (Campus Helsingborg)


