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Abstract 

With a growing global concern for the environment and increasing traffic levels in 
both Swedish and foreign roads, the needs of sustainable paving has increased over 
the past decades and is expected to increase even more in the future as the transport 
needs are constantly increasing. Today it is common that manufactures add different 
types of polymers in bitumen for obtaining asphalt with improved properties. Rubber 
from worn-out tires is one of the polymers that has been increasingly observed in 
recent years. In several countries in Europe and in the rest of the world, the usage of 
rubber granules from used tires in pavements have changed from testing to proper 
use. In Sweden the progress has been limited. Currently, rubber asphalt is only used 
on selected test sections to evaluate its function and performance. 

This thesis aims to contribute to increased knowledge about the use of asphalt paving 
mixed with ground tire rubber. By answering the three questions "What are the motives 
to use rubber asphalt?", "What are the obstacles to the development of rubber asphalt?" and "How 
can the involvement of rubber modified bitumen in road surfaces affect the environment and work 
environment?" the goal is to investigate the properties sought / considered to be 
improved by the use of rubber asphalt. Another goal is to demonstrate the 
environmental and safety impacts this method can bring if it will be introduced on 
the Swedish road network. 

The methods chosen to produce this report are literature studies, interviews and e-
mail communications with different people with various positions and roles in a 
number of countries. Most of the content of this report is based on literature studies 
from Sweden, the U.S. and other countries. The other methods have been used as a 
complement to the literature studies. 

The results showed that the motives of using rubber modified asphalt is the poor 
quality of the existing pavements, environmental benefits in terms of recycling of 
tires, cost in terms of longer life and better resistance to cracking than conventional 
asphalt pavements. 

The results also revealed that there are a number of obstacles that may prevent the 
development of asphalt paving mixed with ground tire rubber. Some of these 
obstacles are that many countries do not have any further experience of the material, 
poor results from previous experiments, high production costs and the fact that there 
are no entrepreneurs with relevant knowledge about how to produce rubber modified 
asphalt.  

In addition, it was found that modification of bitumen with rubber granules at high 
temperatures can increase the concentrations of a number of compounds compared 
to conventional binder. But these compounds rarely exceed the permissible limits and 
therefore there is no sign of that rubber asphalt is causing greater health risks than 
conventional asphalt. 

Our conclusion is that the rubber asphalt is a better coating concept than 
conventional asphalt and should be introduced on the Swedish road network. 

Keywords 
Rubber asphalt, rubber granules, traffic safety, environment, work environment, noise 
reduction. 
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Sammanfattning 

Med ett allt större globalt intresse för miljön och ökande trafikmängd på både 
svenska och utländska vägar har behoven av hållbara vägbläggningar ökat under de 
senaste årtiondena och förväntas öka ännu mer i framtiden eftersom 
transportbehoven ständigt ökar. Det har därför också blivit allt vanligare att det i 
bitumen tillsätts olika typer av polymerer för att erhålla asfalt med bättre egenskaper. 
Gummi från utslitna bildäck är en av de polymerer som blivit allt mer 
uppmärksammat under senare år. I flera länder både inom Europa och i resten av 
världen har användning av gummigranulat från kasserade däck i vägbeläggningar 
övergått från testverksamhet till en regelrätt användning. I Sverige har man inte 
kommit lika långt. För närvarande används gummiasfalt enbart på utvalda teststräckor 
för att utvärdera dess funktion och prestanda. 

Detta examensarbete syftar till att bidra med ökad kunskap om användningen av 
asfaltbeläggning med inblandning av gummigranulat från rivna däck. Genom att 
besvara de tre frågeställningarna ”Vilka motiv finns till att använda gummiasfalt?”, ”Vilka 
hinder finns för utvecklingen av gummiasfalt?” och ”Hur kan inblandning av gummimodifierat 
bitumen i vägbeläggningar påverka miljö- och arbetsmiljö?” är målet att utreda vilka 
egenskaper som eftersträvas/anses kunna förbättras genom användning av 
gummiasfalt. Målet är också att påvisa de miljö- och arbetsmiljöeffekter metoden kan 
föra med sig om den introduceras på det svenska vägnätet. 

De metoder som har valts för att framställa denna rapport är litteraturstudier, 
intervjuer och mailkontakt med olika personer med olika positioner och roller i ett 
antal länder. Största delen av rapportens innehåll bygger på litteraturstudier från 
Sverige, USA och andra länder. De andra metoderna som har tillämpats kompletterar 
litteraturstudien.    

Resultaten visade att motiven till att använda gummimodifierad asfalt är den 
bristfälliga kvaliteten på de befintliga vägbeläggningarna, miljöfördelar i form av 
återvinning av däck, kostnadseffektivitet i form av längre livslängd och bättre förmåga 
att motstå sprickbildning jämfört med konventionella asfaltbeläggningar. 

Av resultaten framkom även att det finns ett antal faktorer som kan hindra 
utvecklingen av asfaltbeläggning med inblandning av gummigranulat från rivna däck. 
Några av dessa hinder är att flera länder inte har någon vidare erfarenhet av 
materialet, dåliga resultat från tidigare försök, höga tillverkningskostnader samt att det 
inte finns entreprenörer med relevant kunskap om hur man producerar 
gummimodifierad asfalt.  

Därutöver framkom att modifiering av bitumen med gummigranulat vid höga 
temperaturer kan öka koncentrationerna av ett antal föreningar jämfört med 
konventionella bindemedel. Men dessa föreningar överskrider väldigt sällan de tillåtna 
gränsvärdena och därför finns det inga tecken på att gummiasfalt medför större 
hälsorisker än konventionell asfalt. 

Slutsatsen av arbetet är att gummiasfalt är ett bättre beläggningskoncept än 
konventionell asfalt och bör därför introduceras på det svenska vägnätet.   

Nyckelord 
Gummiasfalt, gummigranulat, trafiksäkerhet, miljö- och arbetsmiljö, bullerreduktion. 
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1 Inledning 
Asfalt är ett av de vanligaste vägbeläggningsmaterialen i världen. Det som skiljer 
asfalt från andra beläggningsmaterial är dess goda egenskaper i form av bättre 
flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ökande trafikmängd, stigande oljepriser och 
större krav på vägar under de senaste årtiondena har lett till att det behövs nya 
metoder och nya material för att uppnå dagens och framtidens krav angående 
främst livscykelkostnader, ökad trafiksäkerhet samt miljövänlighet. Under senare 
år har flera nya metoder prövats för framställning av asfalt med bättre egenskaper. 
En av dessa är gummiasfalt.1 

 

1.1 Problembeskrivning 

Den ökande trafikbelastningen och det stora antalet fordon på det svenska 
vägnätet har medfört att asfaltbeläggningar slits ut allt snabbare. För att sätta 
stopp för denna utveckling har det under senare år utförts flera försök till 
förbättringar i bland annat olika slitlagerbeläggningar bestående av främst asfalt. 
Detta genom användning av högpresterande bitumen som erhålls genom att 
blanda in olika tillsatser som exempelvis polymerer, vaxer och gummigranulat från 
rivna bildäck i bitumen. Till en början innebär användningen av högpresterande 
bitumen en fördyrad kostnad, men asfaltsbeläggningen kan ur ett 
årskostnadsperspektiv bli den billigaste lösningen genom en längre livslängd.2   

Några av anledningarna till att använda alternativa material för 
anläggningsändamål är att stora mängder naturresurser sparas samtidigt som 
behovet av deponering minskar.3 I Sverige används gummiasfalt enbart för att 
erhålla bättre prestanda på svenska vägar. På vägar med återkommande 
sprickbildningar i USA har gummimodifierat bitumen använts med stora 
framgångar. Till skillnad från många andra länder i omvärlden används dubbdäck 
på svenska vägar. Detta medför ett behov av motståndskraftiga 
slitlagerbeläggningar med högpresterande bindemedel som kan motstå 
dubbdäckslitage. Det som är avgörande för rent slitage är stenmaterialets halt, 
storlek och kvalitet. När det gäller egenskaper som motståndsförmåga mot 
exempelvis deformationer, åldring och nötning är det bindemedlet som är 
avgörande.4  

I flera amerikanska delstater och även i andra länder såsom exempelvis Kina, 
Sydafrika, Spanien och Portugal har användning av återvunna däck i beläggningar 
övergått från testverksamhet till en regelrätt användning. I Sverige har man inte 
kommit lika långt, men på senare år har gummiasfalt använts på ett antal 
teststräckor runt om i landet. Ur ett miljö- och resursperspektiv finns det 

                                                 
1 Kenneth Olsson, Utvärderingen av högpresterande Bitumen, Skanska Sverige AB, Farsta, 2009. 
2 Kenneth Olsson, Utvärderingen av högpresterande Bitumen, Skanska Sverige AB, Farsta, 2009.  
3 M Gustafsson m fl. Inledande laboratorieförsök Projekt AIS 32: Delrapport 1, Institutionen för 
geoteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2003. 
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-03-08.pdf (Hämtad 2013-01-17). 
4 Kenneth Olsson, Utvärderingen av högpresterande Bitumen, Skanska Sverige AB, Farsta, 2009. 
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bara positiva effekter av att återanvända material från utslitna produkter. Omkring 
75 000 ton gamla däck insamlas varje år i Sverige. Uppskattningsvis hamnar 20 % 
av de insamlade däcken inom infrastruktur som utgör ett viktigt 
användningsområde.5   

Sedan år 2007 har Trafikverket testat gummiasfalt på ett 15-tal utförda 
beläggningsobjekt runt om i Sverige, främst i storstadsregionerna Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Men det var mellan Eksjö och Vetlanda i Småland som 
de första sträckorna utfördes i landet. I USA och speciellt delstaten Arizona har 
man lång erfarenhet av tekniken med gummiasfalt och det är också därifrån denna 
beläggningstyp har inhämtats till Sverige. Tekniken bygger på återanvändning av 
gamla, utslitna däck. Däcken samlas in och rivs i en speciell anläggning. Det 
gummigranulat som erhålls används till blandning av ett gummimodifierat 
bitumen (GMB). Denna blandning sker i en mobil utrustning som dockas till 
asfaltverket.6 
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om användningen av 
asfaltbeläggning med inblandning av gummigranulat från rivna däck.   

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att utreda vilka egenskaper som eftersträvas/anses kunna 
förbättras genom användning av gummiasfalt, samt att påvisa de miljö- och 
arbetsmiljöeffekter tekniken kan föra med sig om den introduceras på det svenska 
vägnätet. 

1.2.3 Frågeställningar 

• Vilka motiv finns till att använda gummiasfalt?  

• Vilka hinder finns för utvecklingen av gummiasfalt? 

• Hur kan inblandning av gummimodifierat bitumen i vägbeläggningar 
påverka miljö- och arbetsmiljö?   

 

                                                 
5 Hans-Olof Marcus, Litteraturstudie av miljö- och arbetsmiljöeffekter av inblandning av däck i 
vägbeläggningar, Svenska Miljöinstitutet, Göteborg, 2006. 
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/gummiasfalt/ref_06_u1975_litte
raturstudie_final.pdf (Hämtad 2013-01-29). 
6 Leif Viman, Gummiasfaltbeläggning: Sammanställning av utförda mätningar och provningar, Statens 
väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
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1.3 Metod 

1.3.1 Vilka motiv finns till att använda gummiasfalt? 

Frågeställning 1 besvaras med hjälp av intervjuer med Trafikverket, kontakt med 
olika personer med olika roller och positioner i ett antal länder, samt 
litteraturstudier från både Sverige och utlandet.   

1.3.2 Vilka hinder finns för utvecklingen av gummiasfalt? 

Frågeställning 2 besvaras med hjälp av intervjuer med Trafikverket, kontakt med 
personer och organisationer i utlandet, samt litteraturstudier från andra länder som 
tidigare har använt gummimodifierade vägbeläggningar.  

1.3.3 Hur kan inblandning av gummimodifierat bitumen i  
vägbeläggningar påverka miljö- och arbetsmiljö?   

Frågeställning 3 besvaras med hjälp av litteraturstudier som behandlar tidigare 
utförda provsträckor med gummiasfalt i Sverige och andra länder, samt hittills 
utförda mätningar i fält och miljöutredningar.   

 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete behandlar främst den bitumenbundna överbyggnaden 
eftersom det sker stora deformationer i denna del av vägkroppen. 

Underhållskostnader orsakade av bristfälligt utförande kommer inte att behandlas 
i denna rapport då det inte utgör något underlag för användningen av gummiasfalt 
som beläggningsmaterial.  

För att arbetet inte ska bli för stort och rapporten inte ska bli för omfattande 
studeras användningen av gummiasfalt i ett begränsat antal länder. 

 

1.5 Disposition 
Examensrapporten inleds med en teoretisk bakgrund. I detta kapitel får läsaren 
grundläggande information om vägkroppen, asfaltbeläggningar, samt däck och 
dess miljöpåverkan.   

Genomförandekapitlet inleds med en historisk beskrivning av gummimodifierat 
asfalt och dess utveckling de senaste 50 åren. Därefter beskrivs olika 
tillverkningsmetoder, blandningstyper och användning av gummiasfalt i ett antal 
länder. Här ges en beskrivning av hur arbetet har utförts för att uppnå målet 
utifrån de uppställda frågeställningarna. 
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I resultatkapitlet besvaras frågeställningarna genom beskrivning och analysering av 
resultaten från de använda metoderna i genomförandekapitlet. Sedan diskuteras 
examensarbetet utifrån de syften, mål och frågeställningar som har ställts upp. 
Diskussionen är uppdelad i två delar, en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. I det avslutande kapitlet ges slutsatser och rekommendationer 
för vidare studier. I slutet av rapporten hittas referenser och bilagor.   
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2 Teoretisk Bakgrund 
 

2.1 Allmänt om vägkroppen 

En vägkropps uppbyggnad delas vanligen in i två delar, en underbyggnad och en 
överbyggnad. Trafiken ställer olika krav på säkerhet och komfort när det gäller en 
väg. Det är därför viktigt att överbyggnaden kan ta emot stora trafiklaster och 
samtidigt fördelar lasterna till undergrunden så att undergrunden kan motstå 
belastningarna från ovanliggande lager. Behoven av transporter av gods och 
människor ökar ständigt. Detta medför att det ställs allt större krav på vägars 
bärighet och överbyggnader.7 Se figur 1. 
 

 
 
Figur 1. Vägkroppens uppbyggnad.8  
 
En väsentlig del av en vägs totala investering utgörs normalt av överbyggnaden.9 
Det finns olika typer av överbyggnader beroende på vilka kombinationer av 
material som används. En överbyggnad är uppbyggd av ett antal materiallager och 
kan bestå av slitlager, bindlager, bundet bärlager, obundet bärlager, 
förstärkningslager och skyddslager.10 

                                                 
7 Parhamifar E, Kompendium Vägbyggnad, Lunds Tekniska Högskola, Lund, 2009. 
8 Per Andersson, TRVK Väg, Trafikverket, Borlänge, 2011. 
9 Parhamifar E, Kompendium Vägbyggnad, Lunds Tekniska Högskola, Lund, 2009.  
10 FAS asfaltbok, Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige, Stockholm, 1999. 
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2.1.1 Slitlager 

Slitlager är det översta materiallagret i en vägkonstruktion och utgörs vanligtvis av 
asfalt. Utformningen av en vägs slitlager är av stor betydelse eftersom det ställs 
stora krav på vägens yta. De krav som ställs på detta lager är exempelvis jämnhet, 
god friktion och god ytvattenavledning som leder till att vatten förhindras att 
tränga in i vägkonstruktionen. Ett slitlagers grundläggande funktion är att 
förbättra körbanans egenskaper genom att tillfredsställa rimliga krav på 
transportekonomi, trafiksäkerhet och bekvämlighet. Det ska tillsammans med de 
övriga lagren i överbyggnaden sprida trafiklasten. Detta är av stor betydelse för att 
belastningarna inte ska bli för stora på underbyggnaden.11 

2.1.2 Bindlager 

För överbyggnader med bitumenbundna lager är det vanligt att ett bindlager läggs 
under vägens slitlager. Bindlagret bidrar med ett antal viktiga egenskaper som 
exempelvis god vattenresistens, stabilitet och styvhet. Det huvudsakliga syftet med 
att använda ett bindlager är att minimera uppkomsten av deformationer på 
högtrafikerade vägar. Bindlager används även i vägar med stillastående och 
långsamgående fordon som exempelvis busshållplatser, terminaler och 
trafikkorsningar.12  Det är vanligt att bindlagret trafikeras i ca sex månader innan 
vägen slutligen förses med ett slitlager. Detta för att säkerställa att överbyggnaden 
hinner sätta sig.13  

2.1.3 Bundet bärlager 

Bärlagret är det mest avgörande materiallagret när det gäller en vägkonstruktions 
bärförmåga. Dess primära funktion är att uppta och fördela trafiklasterna så att 
det inte uppstår stora spänningar eller deformationer i de underliggande lagren. 
För vägar som är lågtrafikerade kan det räcka med ett obundet bärlager, men inte 
för vägar som är högtrafikerade och därför är det nödvändigt med ett bundet 
bärlager för att erhålla stabilitet i konstruktionen. För att motstå deformationer 
och sprickbildningar är det av stor betydelse att materialen i bärlagret har rätt 
sammansättning och hög kvalitet.14  

2.1.4 Obundet bärlager 

Obundet bärlager består vanligtvis av krossat stenmaterial i form av grus. Detta 
materiallagers huvudsakliga roll i vägkroppen är att ta upp och fördela 
belastningarna från ovanliggande lager till underliggande lager. Ett obundet 
bärlager ska även bidra med goda hållfasthetsegenskaper för att överbyggnadens 
konstruktion ska uppnå önskad livslängd.15    

                                                 
11 FAS asfaltbok, Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige, Stockholm, 1999. 
12 ATB VÄG VV Publ 2001:111 Kapitel F, Trafikverket, 2002.  
13 FAS asfaltbok, Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige, Stockholm, 1999. 
14 Ibid. 
15 Parhamifar E, Kompendium Vägbyggnad, Lunds Tekniska Högskola, Lund, 2009. 
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2.1.5 Förstärkningslager 

En av förstärkningslagrets viktigaste funktioner är att uppta och fördela trafikens 
belastningar vidare till underbyggnaden samtidigt som det ska motstå de 
spänningar som överförs från ovanliggande bärlager. Detta materialskikt består av 
obundna stenmaterial som tillsammans bildar ett dränerande lager som ska leda 
bort vatten från vägkonstruktionen till avvattningssystemet. Materialet ska alltså 
vara så pass grovt att det får goda dräneringsegenskaper. Värt att notera är att 
detta lager även förstärker underbyggnaden genom att bidra med god bärförmåga 
och stabilitet.16 

2.1.6 Skyddslager 

Skyddslagret utgör det understa materiallagret i överbyggnaden och läggs direkt på 
underbyggnaden. Det fungerar som ett materialskiljande lager och skyddar 
förstärkningslagret från finkorniga undergrundsmaterial. En annan funktion som 
detta materiallager har är att det bidrar till minskad tjällyftning.17 Se figur 2. 

 
Figur 2. Principiell uppbyggnad av överbyggnad.18 

 

2.2 Allmänt om asfaltbeläggningar 

Asfalt består i huvudsak av stenmaterial och bindemedel. Genom att blanda och 
värma upp dessa material i ett asfaltverk erhålls en asfaltmassa. Asfalt innehåller 
cirka 94 viktprocent stenmaterial och resterande 6 viktprocent är bindemedel. 
Bindemedlet utgör cirka 14 % av asfaltens totala volym.19  Det trögflytande 
bindemedlet kallas bitumen och framställs ur destillation av råolja. Förr i tiden 
användes inte bitumen, utan tjära från stenkol som bindemedel.  I början av 1970-
talet började användningen av stenkolstjära att upphöra i Sverige då det 
upptäcktes att tjäran innehåller cancerframkallande ämnen.20 

                                                 
16 FAS asfaltbok, Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige, Stockholm, 1999. 
17 Ibid. 
18 Per Andersson, TRVK Väg, Trafikverket, Borlänge, 2011. 
19 FAS asfaltbok, Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige, Stockholm, 1999. 
20 Torbjörn J, Stenkolstjära i asfaltmassor, 
http://www.asfaltskolan.se/res/PDF/stenkolstjraiasfalt_skllgesrapport0305.pdf (Hämtad 2013-01-27). 
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2.2.1 Kallt blandad asfaltmassa 

När de ingående beståndsdelarna i en asfaltmassa inte uppvärms till mer än 50 °C i 
samband med tillverkningen sägs det att asfaltmassan är kallt blandad. Denna typ 
av beläggning tillverkas vanligen nära läggningsplatsen med hjälp av flyttbara 
asfaltverk. Denna beläggningstyp är ett bra alternativ när det handlar om 
byggnationer av vägar som är lågtrafikerade.21 

2.2.2 Varmt blandad asfaltmassa 

Genom att värma de ingående materialen i en asfaltsmassa vid temperaturer högre 
än 120 °C erhålls varmt blandad asfaltmassa. Beståndsdelarna i denna asfaltmassa 
är i huvudsak stenmaterial och bindemedlet bitumen. Vid framställning av denna 
typ av asfaltbeläggning är det viktigt att bitumen värms upp till temperaturer högre 
än 150 °C. Anledningen till detta är att bitumen är ett fast material vid 
rumstemperatur och måste därför värmas upp för att sedan bli ett trögflytande 
bindemedel. Varmt blandad asfaltmassa transporteras vanligen till läggningsplatsen 
med speciella fordon och kan framställas i både stationära och flyttbara asfaltverk. 
Denna typ av asfaltbeläggning kan användas till alla typer av vägbyggnationer.22       

2.2.3 Halvvarmt blandad asfaltmassa 

Genom att värma de ingående materialen i en asfaltmassa vid temperaturer mellan 
50 °C och 120 °C erhålls halvvarmt blandad asfaltmassa. Denna typ av asfaltmassa 
är bäst tillämpad för vägar som antingen är lågtrafikerade eller medeltrafikerade. 
Denna beläggningstyp tillverkas vanligen i flyttbara asfaltverk som placeras nära 
läggningsplatsen. Det bindemedel som används vid tillverkningen är mjukbitumen. 
Denna produkt består av en blandning av vanligt bitumen och en mjukgörare som 
kan vara en oljelösning.23                

2.2.4 Asfalt med lång livslängd 

Trafiken på vägar ökar ständigt och därmed också belastningarna. Detta medför 
att större krav ställs på livslängden hos asfaltbeläggningar. Det har därför också 
blivit allt vanligare att det i bitumen tillsätts olika typer av polymerer för att erhålla 
asfalt med bättre egenskaper. Gummi från utslitna bildäck är en av de polymerer 
som blivit allt mer uppmärksammat under senare år. Den mängd gummi som 
tillsätts i bitumen varierar beroende på vilka egenskaper som önskas. Idag sträcker 
sig användningen av gummiasfalt till ett antal teststräckor i Sverige. Det finns stora 
förhoppningar med att blanda in gummi i bitumen. En av förhoppningarna är att 
förbättra hållbarheten på olika asfaltbeläggningar runt om i landet.24         

                                                 
21 Lars-Göran Wågberg, Asfaltens Gröna Bok, Nordiska Vägtekniska Förbundet, Gävle, 2000. 
22 Lars-Göran Wågberg, Asfaltens Gröna Bok, Nordiska Vägtekniska Förbundet, Gävle, 2000. 
23 Ibid. 
24 Utskott 33, Prestandahöjande tillsatser i asfaltbeläggning, Nordiska Vägtekniska Förbundet, 
Uppsala, 2006.  
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2.3 Däck och dess miljöpåverkan 

Däckkomponenter som fast avfall har varit en av de största miljöfrågorna i 
världen under senare år.25 Däckets huvudråvaror är naturgummi, syntetiskt 
gummi, olja och kimrök (svart färgpigment som består av sot, alltså rent 
kolpulver). Gummiblandningens andel av däckets totala vikt är över 85 % och 
resterande 15 % är stålfibrer och polyester (se figur 3). I Sverige finns det även 
bildäck som innehåller små dubbar av metall.26  

 
Figur 3. Beståndsdelarna i däck.27  

Stora mängder gummi används i däck för bilar, lastbilar, flygplan, tvåhjulingar och 
alla andra fordonstyper. Efter användningen är dessa däck inte brukbara och 
skrotas. En liten mängd gummi nöts ut från däcken och den kvarstående mängden 
av de utslitna däcken kasseras. Anledningen till att det årligen kasseras stora 
mängder däck är att dessa innehåller stabilisatorer, tillsatsmedel och gummi som 
medför att det behövs mycket lång tid för naturlig nedbrytning.28 

I USA uppskattas det att minst ett däck från varje lastbil och varje personbil 
kasseras varje år.29  Detta motsvarar ca 200 miljoner personbilsdäck och ca 40 
miljoner lastbilsdäck.30  Utförda undersökningar visar att 2 till 3 biljoner däck är 

                                                 
25 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
26 B. Adhikari, D. De, S. Maiti, Reclamation and recycling of waste rubber, Materials Science Centre 
Materials Science Centre, Indian Institute of Technology, 2000. 
27 Paola Bandini, Rubberized Asphalt Concrete Pavements in New Mexico, Department of Civil 
Engineering New Mexico State University, New Mexico, 2011. 
28 B. Adhikari, D. De, S. Maiti, Reclamation and recycling of waste rubber, Materials Science Centre 
Materials Science Centre, Indian Institute of Technology, 2000.  
29 Ulf Sandberg, Mätning av buller och rullmotstånd; Gummiasfaltbeläggningar, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
30 Kamil E. Kaloush, Krishna P. Biligiri, Laboratory Evaluation of Rubber & Polymer Modified 
Bituminous Mixtures Constructed in Stockholm, Trafikverket, Göteborg, 2010. 
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för närvarande i lager vid olika platser runt om i USA. Detta svarar mot ungefär   
1 viktprocent av USA:s totala avfall.31 

Människors ökande behov av förflyttningar medför att förbrukningen av bildäck 
ständigt ökar samtidigt som allt fler bildäck blir utslitna och inte längre kan 
användas. Speciellt för Europeiska Gemenskapen (Österrike, Belgien, Danmark, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien) beräknas det att upp till 
250 miljoner uttjänta däck kasseras varje år. Östra Europa, Nordamerika, 
Latinamerika, Japan och Mellanöstern förorenar miljön med ca 1 miljard uttjänta 
däck.32 

I Sverige kasseras ca 75 000 ton däck per år. Av dessa kasserade däck återanvänds 
uppemot 100 % och det mesta används som bränsle. Av den totala mängden 
gummi återvinns 10 % - 20 % i form av pulver eller granulat.33 

Lagring av däck kan orsaka brand-, hälso- och miljöfara. Om däcken antänds leder 
det till bränder som förorsakar stora mängder giftigt svart rök och är extremt svåra 
att släcka. Dessutom samlar lagrade däck vatten på grund av sin form som drar till 
sig myggor. Det vatten som samlas inuti däcken ger perfekt temperatur och fukt 
för spridning av myggor, möss, råttor och skadeinsekter. Samtidigt är mängden 
syre som finns inne i däcken tillräckligt för att orsaka bränder under lämpliga 
förhållanden på grund av dess lättantändliga komponenter. Detta resulterar i en 
negativ inverkan på atmosfären och människors hälsa. Att gräva ned däck i 
deponier är inte en enkel lösning heller. Eftersom miljöreglerna blir allt strängare 
accepteras sällan hela däck i deponier. Att riva däcken före nedgrävning är en 
möjlig lösning, men rivning ökar deponeringskostnaderna och det medför att det 
fortfarande används betydande deponeringsytor vilket är något som ständigt 
minskar.34 

Under de senaste femton åren har delstaten Kalifornien sett två av sina största 
däcklager fatta eld. I endast ett av dessa däcklager fanns det ca 7 miljoner 
kasserade däck (se figur 4). Trots att dessa bränder orsakades av ett åskväder har 
det belyst behovet av att eliminera de befintliga lagren, samt att utveckla ytterligare 
slutanvändningar för däck.35  
 

                                                 
31 Mark S. Buncher, EVALUATING THE EFFECTS OF THE WET AND DRY PROCESSES  
FOR INCLUDING CRUMB RUBBER MODIFIER IN HOT MIX ASPHALT, Graduate Faculty of  
Auburn University, Alabama, 1995. 
32 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
33 Lisa Hallberg, Erik Kärrman, Hur påverkas miljön av uttjänta däck?, Svensk Däckåtervinning AB, 
Stockholm, 2005.  
34 Mark S. Buncher, EVALUATING THE EFFECTS OF THE WET AND DRY PROCESSES  
FOR INCLUDING CRUMB RUBBER MODIFIER IN HOT MIX ASPHALT, Graduate Faculty of  
Auburn University, Alabama, 1995. 
35 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
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                   Figur 4. Sex till åtta miljoner uppbrända däck.36 

                                                 
36 George B. Way, Kamil Kaloush, Krishna P. Biligiri, Asphalt-Rubber Standard Practice Guide, 
Rubber Pavements Association, Arizona, 2012. 
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3 Genomförande 
Här redogörs hur arbetet har utförts och vilka metoder som har använts för att 
besvara frågeställningarna som ställts upp. De metoder som har valts för att 
genomföra arbetet är litteraturstudier och sökningar på Internet, samt 
frågeformulär som har sänts till ett antal utvalda personer med olika roller och 
positioner i ett antal länder. Genomförandekapitlet är uppdelat i två delar. Den 
första delen (3.1 Litteraturstudier) har genomförts enbart med hjälp av 
litteraturstudier i form av rapporter och sökningar på Internet. Den andra delen 
(3.2 Litteraturstudier och frågeformulär) är baserad på litteraturstudier, sökningar 
på Internet och även svar som erhållits genom kontakter med personer i ett antal 
länder genom ett frågeformulär.  

 

3.1 Litteraturstudier 

3.1.1 Historia 

Användning av asfalt sträcker sig tillbaka till ca 3000 f.Kr. Naturasfalt användes 
för första gången för att täta en reservoar på Mohenjodaro i Pakistan. Senare 
upptäcktes andra användningsområden för asfalt, vilket medförde att det användes 
i hela Mellanöstern för tätning av vattenverk och som vägbeläggning. Pitch Lake 
på ön Trinidad var den första stora kommersiella källan till materialet.37 

Användningen av gummi i asfaltbeläggningar startade redan år 1840 med ett 
experiment där naturgummi blandades med bitumen. Det fanns då en 
förhoppning om att kunna dra nytta av gummits flexibilitet till att framställa ett 
beläggningsmaterial med längre livslängd. Den uppgiften visade sig vara svårare än 
väntat. Resultatet av experimentet var en asfaltbeläggning som både kostade mer 
och som hade en kortare livslängd än traditionell asfalt.38 

En amerikansk ingenjör med namnet Charles McDonald upptäckte i början på 
1960-talet en sammansättning av gummigranulat och bitumen som kunde 
användas i asfalt för vägbeläggningar. Den inledande utvecklingen av 
gummimodifierat bitumen startade i mitten av 1960-talet när City of Phoenix 
Materials Engineer började söka efter en metod att upprätthålla bristfälliga 
vägbeläggningar som ett resultat av främst sprickbildningar.39 

McDonalds tidiga experiment gick ut på att ganska höga procentsatser 
gummigranulat blandades med varm asfalt, vilket var väldigt unikt. Dessa 
experiment resulterade i en blandning av gummi och asfalt med unika egenskaper 

                                                 
37 Reference for Business, ASPHALT PAVING MIXTURES AND BLOCKS, 
http://www.referenceforbusiness.com/industries/Petroleum-Refining-Related/Asphalt-Paving-
Mixtures-Blocks.html#ixzz16zM4usqL (Hämtad 2013-02-14). 
38 Douglas D. Carlson, Han Zhu, Ph.D, Asphalt-Rubber: An Anchor to Crumb Rubber Markets, Third 
Joint UNCTAD/IRSG Workshop on Rubber and the Environment, Arizona, 1999. 
39 George B. Way, Asphalt-Rubber 45 Years of Progress, Consulpav International, California, 2012. 
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som användes på olika vägar. Detta använde McDonald för att skapa som han 
kallade det ”plåster” för reparationer av gropar och sprickor som fanns på olika 
vägbeläggningar i Arizona. På grund av ökande utmattningssprickor på olika 
vägbeläggningar och goda resultat från McDonalds tidigare experiment testades 
blandningar av gummigranulat och varm asfalt på allt större ytor och hela 
provsträckor. Denna process hade dock några konstruktionsproblem. Det 
viktigaste och största problemet var behovet av uppvärmning (232 °C eller högre) 
för att uppnå önskad reaktion mellan bitumen och gummi.40         

McDonald fortsatte att experimentera med att blanda gummigranulat med varma 
asfaltmassor. Han fann att det erhålls nya materialegenskaper genom att grundligt 
blanda gummigranulat med asfaltmassor och låta det reagera 45 minuter till en 
timme vid en viss temperatur. Resultatet medförde positiva tekniska egenskaper 
och den produkt han utvecklade kallade han Asphalt Rubber Bitumen som är 
motsvarigheten till det som i Sverige kallas gummimodifierat bitumen.41 

Under år 1968 startade Arizona Department of Transportation (ADOT) många 
och skiftande forsknings- och utvecklingsprojekt som omfattade användning av 
gummimodifierat bitumen. I mitten på 1970-talet blev det mer känt att 
inblandning av gummigranulat i bitumen uppvisade goda egenskaper i samband 
med vägbeläggningar. Baserat på en forskning som utfördes av Department of 
Transportation kunde andra organ i andra delstater i USA följa framstegen och 
utvecklingen av gummimodifierat bitumen. 
I Florida utvecklades det på 1980-talet bitumen med mindre innehåll av gummi. 
År 1988 publicerade American Society for Testing and Materials (ASTM) en 
definition av gummiasfalt. I början på år 1990 var användningen av 
gummimodifierat bitumen fortfarande begränsad med tanke på dess 
experimentella status och patent, men så många som 23 länder hade redan testat 
att utföra beläggningar med gummiasfalt på olika provsträckor. Under år 1995 
inledde flera delstater i USA tillsammans en sammanslagen studie om 
användningen av gummigranulat i asfaltbeläggningar. Trots att den sammanslagna 
studien inte slutfördes, presenterades en sammanfattning bestående av olika praxis 
i Arizona, Kalifornien och Florida. Dessutom presenterades ett antal olika 
rapporter om riktlinjer och konstruktioner i samband med användning av gummi i 
asfaltbeläggningar. Dessa rapporter har varit till stor hjälp för myndigheter och 
organisationer som utvecklat specifikationer för gummimodifierat asfalt i både 
USA och andra länder.42 

                                                 
40 George B. Way P.E, Kamil E. Kaloush, Krishna Prapoorna Biligiri, Asphalt-Rubber Standard 
Practice Guide, Rubber Pavements Association, Arizona, 2012.   
41 Douglas D. Carlson, Han Zhu, Ph.D, Asphalt-Rubber: An Anchor to Crumb Rubber Markets, Third 
Joint UNCTAD/IRSG Workshop on Rubber and the Environment, Arizona, 1999. 
42 Ibid. 
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3.1.2 Gummimodifierat bitumen 

Gummimodifierat bitumen (GMB) är ett bindemedel bestående av ca 80 
viktprocent bitumen och 20 viktprocent gummi från utslitna däck. 
Gummigranulaten har vanligtvis en diameter på 0-2 mm och sätts till bitumen vid 
en hög temperatur och blandas. Under uppvärmning och blandning av bitumen 
och gummi utvidgar sig gummipartiklarna och övergår till ett geléliknande 
material. Efter interaktion (dvs. kemiska och fysiska bindningar) erhåller den 
varma blandningen unika elastiska egenskaper. Bindemedelshalten utgör vanligtvis 
7,5-9 % av den totala asfaltblandningens vikt, vilket innebär att den totala 
gummihalten är 1,5-2 %. Några viktiga skillnader mellan gummiasfalt med 
gummimodifierat bitumen och konventionell asfalt är att mängden bindemedel i 
gummiasfalt är mycket högre (50-100 % högre) och att en stor del av bindemedlet 
(ca 20 %) utgörs av små gummigranulat. Genom att blanda in gummi i bitumen 
erhålls en blandning som är mer elastisk, men med relativ likartad styvhet. När 
mer gummi tillsätts bituminet ökar även viskositeten hos materialet.43 Se figur 5. 

 
  Figur 5. Gummimodifierat bitumen och konventionell bitumen.44  

Gummiasfalt har tidigare återvunnits vid många tillfällen i främst USA och detta är 
enbart positivt ur miljösynpunkt. Intresset för att återvinna vägbeläggningsmaterial 
ökar ständigt hos olika myndigheter och organisationer runt om i världen, vilket 
också är bra för utvecklingen av gummiasfalt. Det finns studier från USA som 
behandlar återvinning av gummiasfalt och dess påverkan på luftkvaliteten i 
samband med krossning, transport och bearbetning. Resultaten av testerna visar 
att gummiasfalt är återvinningsbar och att det kan återvinnas med sådan teknik 
som redan används för konventionell asfalt. Utförda mätningar visar även att 
asfaltarbetarnas exponering för luftföroreningar i samband med återvinning av 
gummiasfalt ligger långt under de tillåtna gränsvärdena.45   

                                                 
43 George B. Way, Kamil Kaloush, Krishna P. Biligiri, Asphalt-Rubber Standard Practice Guide – An 
Overview, Rubber Pavements Association, Arizona, 2012.   
44 Jack Van Kirk, Critical Factors in the Design and Construction of Asphalt Rubber Pavements, 
CalAPA Paving Green Conference, Kalifornien, 2010. 
45 Rubber Pavements Association, What is Asphalt-Rubber?, http://rubberpavements.org/FAQ.html 
(Hämtad 2013-05-05). 
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Innan patentet slutade gälla i början på 1990-talet kostade gummimodifierad asfalt 
ungefär dubbelt så mycket som konventionell asfalt i USA. Sedan dess har 
kostnaden sjunkit och kostnadsjämförelser från år 2012 visar att gummiasfalt 
kostar cirka 20 procent mer än konventionell asfalt. Gummimodifierade 
asfaltbeläggningar läggs vanligtvis tunnare än vanliga asfaltbeläggningar och håller 
även längre. Detta kan medföra att överbyggnader med gummiasfalt faktiskt kan 
kosta något mindre än konventionell asfalt och andra beläggningsmaterial på lång 
sikt.46 

Gummimodifierad asfalt kan i princip användas överallt där konventionell asfalt 
eller bituminösa ytbehandlingar används och är dessutom bättre när det gäller att 
motstå reflekterande sprickbildningar och är mer motståndskraftig mot nötning 
(se figur 6). Gummimodifierade asfaltblandningar är vanligtvis mest effektiva som 
tunna ytskikt på nedslitna vägbanor med flexibla eller styva beläggningar.47 
Gummiasfalt bör enbart användas om och när väderförhållandena är gynnsamma 
för produktion och utläggning av asfalt. Beläggningen bör endast läggas ut vid 
torra väderförhållanden, men inte tidigt på våren eller sent på hösten. I USA har 
gummiasfalt använts med stora framgångar i områden med både kallt och varmt 
klimat.48  

 
Figur 6. Prestanda vad gäller motståndskraft mot sprickbildning.49 
 
Gummiasfalt bör inte användas om transportsträckan mellan asfaltanläggningen 
och arbetsplatsen är för lång och inte heller i områden där mycket handarbete är 
nödvändigt. Detta beror delvis på att packning och utläggning av den 
gummimodifierade asfaltblandningen måste hållas vid en viss tillåten temperatur 
och vara tillräcklig varm för att erhålla goda resultat. Temperatur påverkar 
utläggning och packning av konventionella asfaltblandningar också, men är mer 
                                                 
46 George B. Way P.E, Kamil E. Kaloush, Krishna Prapoorna Biligiri, Asphalt-Rubber Standard 
Practice Guide, Rubber Pavements Association, Arizona, 2012.   
47 Office of Flexible Pavement Materials, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, California. 2006. 
48 George B. Way P.E, Kamil E. Kaloush, Krishna Prapoorna Biligiri, Asphalt-Rubber Standard 
Practice Guide, Rubber Pavements Association, Arizona, 2012. 
49 Ines Antunes, Jorge Sousa mfl, THE SUCCESSFUL WORLD WIDE USE OF ASPHALT RUBBER, 
XVI Convegno Nazionale S.I.I.V, 2006. 
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kritiskt när det gäller material som har modifierats vid höga temperaturer och 
speciellt när det gäller gummiasfalt som vanligtvis appliceras i tunna skikt.    
Gummimodifierade asfaltbeläggningar bör inte läggas vid temperaturer lägre än 
13 °C och det bör inte heller användas som ytbehandling på vägbeläggningar med 
allvarliga sprickor med större bredd än 12,5 mm. I områden där det inte finns 
tillräckligt med information om exempelvis trafikbelastning och deformationer 
kan det vara nödvändigt att använda ett skikt bestående av tät graderad varmasfalt 
innan ett ytskikt av gummiasfalt ska läggas ut. Detta kan i vissa fall vara 
nödvändigt för att erhålla en bra och hållbar väg.50     

3.1.3 Tillverkningsmetoder 

3.1.3.1 Våta metoden 

Den våta metoden är en metod som går ut på att modifiera asfaltbindemedel med 
gummigranulat från kasserade däck innan bindemedlet blandas med stenmaterial. 
Den våta metoden kräver noggrann blandning av gummigranulat, bitumen och 
eventuellt andra komponenter vid temperaturer mellan 170 °C och 190 °C. Sedan 
krävs det att blandningen ska upprätthållas vid temperaturer mellan 165 °C och 
200 °C under en viss angiven minimal tid, vanligtvis 45 minuter. Det är viktigt att 
blandningen ska hållas i rörelse för att gummigranulatet inte ska lägga sig på 
botten och tiden ska anpassas så att rätt viskositet ska erhållas på blandningen.51 
Se figur 7. 

 
Figur 7. Illustration av den våta metoden.52 

                                                 
50 Office of Flexible Pavement Materials, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, California. 2006. 
51 Paola Bandini, Rubberized Asphalt Concrete Pavements in New Mexico, Department of Civil 
Engineering New Mexico State University, New Mexico, 2011. 
52 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
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Den grundliga blandningen och den höga blandningstemperaturen som erfordras i 
samband med den våta metoden orsakar svällning av gummipartiklarna och det 
sker interaktion mellan gummipartiklarna, det varma bindemedlet och andra 
komponenter. Denna process ger en ökning av bindemedlets viskositet och när 
blandningen når en konstant viskositet är bindemedlet klar att användas. Graden 
av svällning av gummipartiklarna beror på exempelvis omgivningen eller 
temperatur och viskositet hos den eller de lösningsmedel som används. Den här 
egenskapen av gummi används för att modifiera och förbättra de fysikaliska 
egenskaperna hos asfaltbindemedel producerad genom den våta metoden.53  

Under blandning kan gummipartiklarna svälla 3 till 5 gånger sin ursprungliga 
storlek, vilket ändrar proportionen av gummigranulat i blandningen. Några av de 
saker som är avgörande för blandningens egenskaper är dess viskositet och 
behovet av konstant omrörning för att upprätthålla relativt likformig fördelning av 
gummipartiklarna. De gummipartiklar som används som modifierare genom den 
våta metoden är normalt mindre än 2 mm. Det finns två typer av den våta 
metoden och skillnaden mellan dessa är den process där gummimodifieringen 
sker. Den första typen är fältblandning och den andra typen är 
terminalblandning.54 

Fältblandning 
Denna metod som även kallas ”våta metoden med hög viskositet”, innebär att 
gummigranulat tillsätts som modifierare direkt i bindemedlet innan det blandas 
med stenmaterialet. Vanligtvis innehåller gummiasfalt som framställts genom 
denna metod mer än 15 % gummigranulat med en partikelstorlek på 0-2 mm. 
Denna typ av våta metoden kan användas vid både nybyggnation och som 
underhållsåtgärd. Fältblandningar kan exempelvis användas som ytbehandling. 
Detta innebär att en jämn fördelning av ett tunt skikt av varmt bitumen läggs på 
en befintlig beläggning. Detta skikt sprutas med distributionsfordon direkt på 
vägbanan och därefter sprids och rullas ballast (stenmaterial) på detta skikt.55 

Terminalblandning  
Terminalblandning innebär att gummigranulat blandas med varmt bitumen vid 
raffinaderiet eller vid en distributionsterminal. Detta medför att det inte krävs 
senare omrörning av blandningen under transport till blandningsanläggningen 
eller arbetsplatsen före användning.56 Genom tillämpning av denna metod används 
gummigranulat med en partikelstorlek på mindre än 600 µm som blandas med 
varmt bitumen. Denna typ av gummimodifierat bitumen kräver ingen omrörning 
för att hålla gummipartiklarna jämnt fördelade i blandningen. Det resulterande 
bindemedlet innehåller i allmänhet högst 15 till 25 % gummigranulat. 

                                                 
53 Paola Bandini, Rubberized Asphalt Concrete Pavements in New Mexico, Department of Civil 
Engineering New Mexico State University, New Mexico, 2011. 
54 Paola Bandini, Rubberized Asphalt Concrete Pavements in New Mexico, Department of Civil 
Engineering New Mexico State University, New Mexico, 2011. 
55 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
56 Paola Bandini, Rubberized Asphalt Concrete Pavements in New Mexico, Department of Civil 
Engineering New Mexico State University, New Mexico, 2011. 
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Terminalblandningar kan användas till alla typer av beläggningstyper antingen vid 
nybyggnation eller som underhållsåtgärd. Mängden gummi i terminalblandningar 
kan vara så låg som 5 % och så hög som 25 %, beroende på tillämpningen och de 
krav som ställs på projektet.57   

Fördelar med våta metoden 

Många prestandafördelar uppnås med den våta metoden. Detta beror på att 
gummigranulatet först blandas med bitumen i ett specialiserat blandningssystem 
och får reagera innan blandning med ballasten. Mängden gummi är i allmänhet 
mer än 15 % och resulterar i en mycket högre viskositet, vilket medför att 
bindemedlet kan bilda en tjockare film runt stenmaterialen jämfört med standard 
bitumen. En tjockare film leder i sin tur till att åldring och nedbrytning går 
långsammare. Några andra fördelar med gummimodifierat bitumen, producerad 
genom den våta metoden, jämfört med omodifierat bitumen är minskad 
trafikbuller, förbättrad ytvattendränering som leder till minskade risker för 
vattenplaning och vattendimma, minskade underhållskostnader genom förbättrad 
beständighet mot sprickbildning, samt hushållning med naturresurser såsom 
exempelvis stenmaterial, bitumen och gummi.58 Andra fördelar kan vara högre 
elasticitet, bättre sammanhängande styrka och mindre temperaturkänslighet än 
konventionella bindemedel, förbättrat motstånd mot permanenta deformationer 
vid höga temperaturer, längre livslängd och lägre livscykelkostnader, samt mindre 
grad av spårbildning.59 

Nackdelar med våta metoden 
Användning av den våta metoden har dock vissa nackdelar som skapar viss 
motvilja hos entreprenörer och myndigheter att använda gummimodifierat 
bitumen i asfaltbeläggningar. En varm blandningsanläggning med en normal 
storlek har vanligtvis en produktion på ca 100-150 ton asfalt per timme. Eftersom 
gummimodifierat bitumen kräver en lång reaktionstid minskar dock denna 
produktion per timme. Detta är något som leder till behovet av att installera flera 
stora behållare och nya utrustningar som upptar stora utrymmen.60 Se figur 8.  

                                                 
57 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
58 ECOPATH Holdings, Benefits of Asphalt Rubber, 
http://ecopathholdings.com/modified-asphalts/benefits (Hämtad 2013-02-26). 
59 Roger J, James S, Alan J, THE FULL SCALE EVALUATION OF RUBBERIZED ASPHALT 
CONCRETE IN BRITISH COLUMBIA, Canadian Technical Asphalt Association, Charlottetown, 1995. 
60 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
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          Figur 8. Blandarverk för gummimodifierat bitumen.61 

Tillsättning av gummi till bitumen ger en stark ökning av viskositeten, men kräver 
vanligtvis större mängder bindemedel. I vissa fall är större mängder bindemedel 
nödvändigt, men det är inte alltid önskvärt och kan då istället leda till ökade 
tillverkningskostnader. Den temperatur som används vid tillverkningen av den 
varma blandningen ska vara 160 °C eller högre. För att bibehålla denna höga 
temperatur måste behållaren/utrustningen där modifieringen sker arbeta med en 
självständig brännare. Vidare måste den färdiga blandningen upprätthållas vid 
nämnda temperaturer under en till två timmar. Den varma blandningen som 
produceras genom den våta metoden används vanligen som slitlager och måste 
innehålla en särskild typ av gradering. De standardguider som föreskrivs av de 
olika myndigheterna kan inte användas.62 

3.1.3.2 Torra metoden 

Den torra metoden går ut på att grovmalt gummigranulat blandas med ballast 
innan varmt bitumen tillsätts, se figur 9. Varma blandningar av gummimodifierade 
bitumen, framställda genom den torra metoden, började användas i Sverige i slutet 
på 1960-talet i syfte att förbättra asfaltbeläggningars hållbarhet och motståndskraft 
mot glidning.63   

                                                 
61 Thorsten Nordgren, Lars Preinfalk, Asphalt Rubber - a new concept for asphalt pavements in 
Sweden, Trafikverket, Göteborg 2009. 
62 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
63 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2012. 
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Figur 9. Illustration av den torra metoden.64 

Rubit 
Den första processen med torra metoden utvecklades i Sverige med namnet Rubit 
i mitten på 1970-talet och licensierades år 1978 i USA under namnet PlusRide. 
Blandningens utförande förfinades i mitten på 1980-talet och är i princip likadant 
som dagens utvecklade Rubit system. Vid tillämpning av Rubit används vanligtvis 
3-5 viktprocent gummimodifierarare. Detta blandas direkt med uppvärmda 
stenmaterial före tillsättning av bindemedlet.65 

Det primära syftet med att använda Rubit var från början att förbättra säkerheten 
på olika vägsträckor i Sverige. Detta i form av bättre motstånd mot isbildning på 
olika beläggningsytor. Rubit används för närvarande som slitlager på främst broar 
på grund av dess bättre motståndskraft mot frost än traditionella vägbeläggningar. 
Några fördelar med användningen av Rubit är ökad livslängd, ökad flexibilitet, 
bättre motstånd mot dubbdäck och förbättrad beständighet mot sprickor jämfört 
med konventionell asfalt.66 

Kostnaden för asfaltbeläggningar med användning av Rubit är 50 % till 100 % 
högre än för konventionella asfaltbeläggningar. De faktorer som medför fördyrade 
kostnader är exempelvis partikelstorleksfördelningen av stenmaterialet och 
gummigranulatet, samt en relativ hög bindemedelshalt. Mängden bindemedel är i 
allmänhet 2 % högre jämfört med en motsvarande konventionell blandning.67  

                                                 
64 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
65 Mark S. Buncher, EVALUATING THE EFFECTS OF THE WET AND DRY PROCESSES FOR 
INCLUDING CRUMB RUBBER MODIFIER IN HOT MIX ASPHALT, Graduate Faculty of 
Auburn University, Alabama, 1995.   
66 Frank M. Rich, USE OF TIRE RUBBER IN ASPHALT PAVEMENTS IN SWEDEN, Planning & 
Pavement Engineer, North Dakota, 1994. 
67 Mark S. Buncher, EVALUATING THE EFFECTS OF THE WET AND DRY PROCESSES FOR 
INCLUDING CRUMB RUBBER MODIFIER IN HOT MIX ASPHALT, Graduate Faculty of 
Auburn University, Alabama, 1995. 
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Fördelar med torra metoden 
Tillämpning av den torra metoden kan ge asfaltbeläggningar med exempelvis god 
flexibilitet, god hållbarhet, god nötningsresistens, goda egenskaper mot 
spårbildning och bra motstånd mot sprickbildning. Denna metod möjliggör ett 
sätt att blanda gummigranulat med bitumen utan användning av nya avancerade 
produktionsanläggningar.68 

Nackdelar med torra metoden 
Denna metod kräver mer arbete och är betydligt mindre populärt än den våta 
metoden på grund av ett antal faktorer. Några av dessa faktorer är exempelvis de 
ökade kostnaderna för att behöva använda speciellt graderade stenmaterial, 
konstruktionssvårigheter och ojämn kvalitet. Dessutom har denna metod en 
tendens att orsaka rök och lukt på grund av höga temperaturer under 
blandningsprocessen, den lägsta blandningstemperaturen är 163 °C. Det är svårt 
att ha kontroll på absorption och reaktion mellan gummi och bitumen och därför 
blir det svårt att få jämn och bra kvalitet om det inte används ett gummi som är 
speciellt processat eller har tillsatser.69  

3.1.4 Blandningstyper 

Gummimodifierat bitumen används som bindemedel i olika typer av 
beläggningskonstruktioner som ytbehandling på vägar och även i sprickor som 
tätningsmedel. Gummimodifierat bitumen har visat sig vara mest effektivt när det 
blandas och tillverkas genom en varm blandningsprocess och används oftast som 
gummimodifierad asfalt med partikelsprång (GAP) eller gummimodifierad asfalt 
med öppen kornkurva (GAÖ), främst som slitlager och som tunna överlägg med 
en tjocklek mindre än 60 mm. Den vanligaste typen av sprutapplicering är i form 
av en ytbehandling, även kallad en spänningsabsorberande membran (SAM). 
Ytbehandling används främst för underhåll och bevarande av befintliga 
vägbeläggningar.70 

3.1.4.1 Hot Mix 

År 1985 började Arizona Department of Transportation (ADOT) experimentera 
med två varma blandningar (hot mix) innehållande gummi. Den ena bandningen 
resulterade i en GAÖ och den andra blandningen resulterade i en GAP. I Arizona 
hade man tidigare upplevt stora problem med sina tät graderade och  

                                                 
68 Dr. Benjamin Colucci, Dr. Jose A. Colucci, FEASIBILITY OF USING CRUMB RUBBER 
MODIFIER IN HOT-MIX ASPHALT PAVEMENT APPLICATIONS IN PUERTO RICO, Puerto Rico 
Highway and Transportation Authority, Puerto Rico, 1994.  
69 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
70 Ines Antunes, George B. Way, Jorge Sousa, Kamil Kaloush, THE SUCCESSFUL WORLD WIDE 
USE OF ASPHALT RUBBER, XVI Convegno Nazionale S.I.I.V. - Campus di Arcavacata di Rende, 
2006. 
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öppengraderade blandningar genom exempelvis sprickbildningar. Tack vare goda 
resultat med GMB som tätningsskikt beslutade ADOT att använda varma 
gummimodifierade blandningar för att minska sprickbildningar och öka befintliga 
vägars resistent mot deformationer.71 

Uttrycket "Hot Mix" används allmänt för att inkludera många olika typer av 
blandningar av stenmaterial och bindemedel som produceras vid höga 
temperaturer i en asfaltanläggning. Hot Mix Asfalt (HMA) är uppdelad i främst tre 
olika typer av blandningar, dessa visas i figur 10. Även anläggningskonstruktörer 
anger olika blandningstyper för att tillgodose olika krav på beläggningars 
prestanda, utformning och kostnader.72  

 
Figur 10. Gummiasfalt med olika stenstorlekar.73  

Tät graderad gummiasfalt 
En tät graderad blandning är en välgraderad HMA blandning avsedd för 
användning i olika beläggningsskikt.74 Om det konstrueras och utformas på rätt 
sätt kan en tätgraderad blandning vara relativ ogenomtränglig. Denna typ av 
blandning kan vidare klassificeras som antingen fingraderad eller grovgraderad. 
Fin graderade blandningar innehåller mer fina stenmaterial som exempelvis sand 
medan grovgraderade blandningar innehåller stenmaterial med större partiklar.75 

Tät graderade överlägg bör endast användas på vägbeläggningar som är 
lågtrafikerade. Tät graderade överlägg bör inte användas på exempelvis befintliga 
beläggningar med stora mängder sprickbildningar, men är mer passande när bättre 
prestanda önskas för en befintlig vägbeläggning med exempelvis dålig friktion eller 
mindre sprickor. En viktig faktor som det bör tas hänsyn till i samband med 
användning av denna metod är klimatet, då utmattningssprickor kan uppstå. När 
tät graderade beläggningar används i varma klimat kan det uppstå permanenta  

 

                                                 
71 Ines Antunes, George B. Way, Jorge Sousa, Kamil Kaloush, THE SUCCESSFUL WORLD WIDE 
USE OF ASPHALT RUBBER, XVI Convegno Nazionale S.I.I.V. - Campus di Arcavacata di Rende, 
2006. 
72 US Army Corps of Engineers and Federal Aviation Administration, Project Organization, Mix 
Design, and Quality Control, http://www.faa.gov/documentlibrary/media/advisory_circular/150-5370-
14a/150_5370_14a_app1_part_i.pdf (Hämtad 2013-03-05). 
73 CHAPTER 8 THIN MAINTENANCE OVERLAYS, Caltrans Division of Maintenance, Kaliforninen, 
2003. 
74 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012.  
75 Pavement Interactive, Dense-Graded, http://www.pavementinteractive.org/article/dense-graded-hma/ 
(Hämtad 2013-03-06). 
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deformationer. I områden där det förekommer stora temperatursvängningar kan 
denna typ av överlägg medföra termisk sprickbildning.76 

Gummimodifierad asfalt med öppen kornkurva (GAÖ) 
Öppengraderad avser öppen kornkurva som stenrik, likformig fraktion med hög 
hålrumshalt i packat tillstånd som är avsedd att vara självdränerande och består 
vanligtvis av 2 eller 3 nominella storlekar av partiklar. Dessa kornstorlekar används 
i hot mix applikationer för att ge en relativ tunn yta eller ett slitlager med goda 
friktionsegenskaper som snabbt leder bort ytvattnet från vägen för att minska 
riskerna för exempelvis vattenplaning.77 

Öppengraderade ytbeläggningar ger goda friktionsegenskaper på vägytan. Dessa 
ytbeläggningar är avsedda att vara självdränerande så att ytvatten kan snabbt 
passera ytan för att sedan rinna ut längs kanterna av beläggningskonstruktionen. 
Detta minimerar riskerna för exempelvis vattenplaning under och omedelbart 
efter nederbörd och ökar därmed säkerheten.78 Se figur 11. 

 
Figur 11. Öppengraderad gummiasfalt i det vänstra körfältet.79 

Denna typ av blandning har ett tjockare och tätare gummimodifierat bitumen än 
motsvarande blandning konventionell asfalt., vilket ökar hållbarheten av den 
öppengraderade vägbeläggningen. En av anledningarna till att GAÖ har god 
hållbarhet är att det har lägre spänning och är mer flexibel än exempelvis tät 
graderade vägbeläggningar som är lite styvare. GAÖ rör sig mer av samma 
belastning och har bättre egenskaper med avseende på böjning och återhämtning. 
Dess större innehåll av gummimodifierat bitumen gör denna typ av  

                                                 
76 Caltrans Division of Maintenance, CHAPTER 8 THIN MAINTENANCE OVERLAYS, State of 
California Department of Transportation, California, 2003. 
77 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
78 Division of Engineering Services, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, California, 2003. 
79 Douglas D. Carlson, Han Zhu, Analysis of Traffic Noise Before and After Paving With Asphalt-
Rubber, Rubber Pavement Association, Arizona. 
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beläggningsmaterial mycket elastisk och motståndskraftig mot utmattning. Det är 
dock värt att påpeka att GAÖ nästan enbart placeras som tunna överlägg, ca 24 till 
30 mm tjocka. Anledningen till detta är att den inte är tillräcklig styv för att kunna 
motstå stora belastningar.80 

Öppengraderade beläggningar bör inte användas där det finns en betydande 
mängd start och stopp trafik eller där fordonen behöver svänga mycket. Som 
exempel kan nämnas stadens gator eller på parkeringsplatser. Detta eftersom dessa 
typer av blandningar är porösa och därmed också känsliga för skador i form av 
olika läckage från trafiken och däckslitage från plötsliga inbromsningar.81 

Gummimodifierad asfalt med partikelsprång (GAP) 
GAP blandningar har liknande funktioner som tät graderade blandningar genom 
att de ger täta ogenomträngliga lager när de är rätt kompakterade. Konventionella 
GAP blandningar har varit i bruk under många år. Storleken på stenmaterialet 
varierar från grovt till fint, några mellanliggande storlekar saknas eller förekommer 
i små mängder.82 

GAP består av grov ballast av en ganska jämn storleksfördelning som blandas 
med finare ballast och fyllmedel. Denna typ av blandning har använts med stor 
framgång i många länder som beläggning. Forskningsstudier har påpekat att GAP 
blandningar är överlägset tät graderade blandningar när det gäller 
utmattningshållfasthet. I praktiken kommer dock detta att bero på kombinationen 
av de skikttjocklekar som väljs. För vissa kombinationer av skikttjocklekar kan 
påfrestningarna vara lägre till följd av en ökad styvhet.83  

Studier har påvisat att vissa material kan vara svåra att utforma till GAP 
blandningar med tillräckligt motstånd mot plastisk deformation under tunga 
trafikförhållanden. Kvaliteten på sand eller fina aggregat är av stor betydelse i detta 
sammanhang. Generellt sett uppstår plastisk deformation enbart när stora 
mängder tung trafik passerar över beläggningen samtidigt som temperaturen är 
över 40 °C vid asfaltytan.84 

3.1.4.2 Lågtempererad varmasfalt (LTA) 

Det har alltid varit önskvärt att införa hållbara tillvägagångssätt för framställning 
av beläggningskonstruktioner. En teknik som kan sänka bränslekostnaderna och 
samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är lågtempererad varmasfalt, LTA.85 

                                                 
80 Division of Engineering Services, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, California, 2003. 
81 Office of Flexible Pavement Materials, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, California. 2006. 
82 US Army Corps of Engineers and Federal Aviation Administration, Project Organization, Mix 
Design, and Quality Control, http://www.faa.gov/documentlibrary/media/advisory_circular/150-5370-
14a/150_5370_14a_app1_part_i.pdf (Hämtad 2013-03-05). 
83 Draft TRH8 DESIGN AND USE OF HOT-MIX ASPHALT IN PAVEMENTS, Department of 
Transport, Pretoria, 1987. 
84 Ibid. 
85 Nathan Bower mfl, Evaluation of the Performance of Warm Mix Asphalt in Washington State, 
Washington State Department of Transportation, Washington, 2012. 
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Tekniken med LTA utvecklades år 1995 i Europa.86 LTA utvecklades i ett försök 
att minska utsläppen av växthusgaser och behoven av energi i samband med 
framställning av asfaltblandningar. Denna teknik har lett till att asfaltblandningar 
med nästan samma egenskaper och prestanda som traditionella asfaltbeläggningar 
kan tillverkas vid mycket lägre temperaturer. En HMA blandning behöver 
vanligtvis värmas vid temperaturer mellan 150 och 165 °C, en motsvarande LTA 
blandning kan värmas vid temperaturer omkring 120 °C för att erhålla samma 
egenskaper.87  

På grund av olika tillsatsmedel i LTA blandningar behövs det lägre 
uppvärmningstemperaturer i samband med produktion och packning av 
asfaltbeläggningar med samma egenskaper som HMA. Under senare år har LTA 
blivit allt mer uppmärksammat runt om i världen eftersom den medfört stora 
förbättringar både när det gäller miljö och arbetsmiljö. Den främsta fördelen med 
denna teknik är att det behövs en minskad energiförbrukning i 
produktionsprocessen, vilket i sin tur leder till mindre utsläpp av föroreningar i 
form av oönskade lukter och rök.88 En annan fördel är att LTA blandningar kan 
vara användbara under längre perioder än HMA blandningar. Detta medför att 
LTA blandningar både kan transporteras över längre sträckor och kan användas 
under kallare årstider.89 

Idag finns det många utvecklade processer som kan tillämpas i samband med 
användning av LTA. Samtliga processer går ut på att olika tillsatser såsom vatten, 
organiska eller kemiska tillsatser blandas och kombineras med antingen 
bindemedlet eller hela asfaltblandningen. Nedan ges en kort beskrivning av de 
vanligast förekommande processerna och/eller typerna av LTA.90 

Skummad asfalt 
Med skummad asfalt avses en blandning av stenmaterial och skummat bitumen. 
Skummat bitumen erhålls genom en process där små mängder kallt vatten sprutas 
in i varmt bitumen som omedelbart expanderar och bildar skum. Vattnet som 
sprutas in i det varma bituminet omvandlas till ånga i samband med att 
vattenpartiklarna kommer i kontakt med det varma bituminet. Det som sedan 
händer är att ångan omsluts av tusentals små bubblor från bituminet som i sin tur 
resulterar i att bituminets fysikaliska egenskaper förändras.91 Se figur 12.  
 

                                                 
86 Shad Sargand mfl, PERFORMANCE ASSESSMENT OF WARM MIX ASPHALT (WMA) 
PAVEMENTS, Ohio Department of Transportation, Ohio, 2009. 
87 R. Gary Hicks mfl, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, Ontario Tire Stewardship, Toronto, 
2012.  
88 Shad Sargand mfl, PERFORMANCE ASSESSMENT OF WARM MIX ASPHALT (WMA) 
PAVEMENTS, Ohio Department of Transportation, Ohio, 2009. 
89 John D’Angelo mfl, Warm-Mix Asphalt: European Practice, American Association of State 
Highway and Transportation Officials, Washington, 2008. 
90 Nathan Bower mfl, Evaluation of the Performance of Warm Mix Asphalt in Washington State, 
Washington State Department of Transportation, Washington, 2012. 
91 K M Muthen, Foamed Asphalt Mixes - Mix Design Procedure, SABITA Ltd & CSIR 
Transportek, Pretoria, 1999. 
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Figur 12. Skumning av bitumen.92 
 
Bituminets volym ökar temporärt och dess viskositet sänks. Detta resulterar i sin 
tur till att bituminets användbarhet och vidhäftningsförmåga förbättras samtidigt 
som det behövs lägre temperaturer vid tillverkningen. Mängden vatten som 
används i processen är av stor betydelse för att erhålla önskade egenskaper. Det 
har därför blivit allt vanligare att olika tillsatser används för att minska vattnets 
påverkan när det gäller främst den kemiska vidhäftningen mellan bituminet och 
stenmaterialen. Normalt blandas dessa tillsatser med bindemedlet strax före 
blandningen med stenmaterialen och utgör 0,5 % av bindemedlets totala vikt.93    

Aspha-Min 
Aspha-Min är en av de vanligast förekommande typerna av LTA och är utvecklad i 
Tyskland. Det förekommer som ett vitt pulver (se figur 13) och är tillverkad av 
syntetiska zeoliter (aluminiumsilikater av alkalimetaller). Det som normalt 
kännetecknar en zeolit är dess goda förmåga att både kunna ge ifrån sig och 
absorbera vatten utan att förändra sin kristallstruktur. Zeoliten innehåller ca 20 % 
vatten och när den blandas med varmt bitumen avdunstar detta vatten till ånga vid 
temperaturer mellan 85 °C och 182 °C. Denna frisättning av vatten skapar en 
volymexpansion av bindemedlet som i sin tur resulterar i en skumbildning som ger 
en blandning med likartade egenskaper som traditionella HMA blandningar, men 
med ökad användbarhet och tillverkad vid lägre temperaturer. Det är 
skumbildningen som minskar viskositeten hos bituminet.94  
 
 

                                                 
92 The use of Warm Mix Asphalt, European Asphalt Pavement Association, Bryssel, 2010. 
93 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, TECHNICAL UNIVERSITY OF 
DENMARK, Lyngby, 2010. 
94 Shu Wei Goh, Laboratory Evaluation and Pavement Design for Warm Mix Asphalt, Michigan 
Technological University, Michigan, 2007. 
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                           Figur 13. Syntetiska och naturliga zeoliter.95 
 

Zeoliterna utgör vanligtvis 0,3 % av LTA blandningens totala vikt och distribueras 
i form av 0,3 mm pulver eller granulat.96 Tillämpningen av Aspha-Min ger en 
blandning med ökad användbarhet i upp till 6 till 7 timmar eller tills dess att 
temperaturen sjunker till under ca 100 °C.97 

Genom tillämpning av Aspha-Min erhålls en temperaturminskning med ca 30 °C 
jämfört med traditionella HMA blandningar. Denna minskning leder i sin tur till 
en 30 procentig minskning av bränsle- eller energiförbrukningen i samband med 
tillverkning av en viss asfaltblandning.98 Tidigare studier har påvisat att tillämpning 
av Aspha-Min kan reducera koldioxidutsläppen och rökgaserna med cirka 90 % 
jämfört med konventionella HMA blandningar. Det är dock viktigt att ha i åtanke 
att dessa studier är utförda av Eurovia som själva har utvecklat Aspha-Min.99 

I denna process kan alla typer av bitumen användas, såsom exempelvis 
gummimodifierat bitumen. Dessutom kan återvunnen asfalt, vanliga 
mineralaggregat och fyllmedel användas, utan att behöva ändra 
blandningsprocessen. Tillsatsen av zeoliter i blandningsprocessen sker genom 
speciella anordningar med ett liknande förfarande som att lägga till vissa typer av 
fibrer, utan att behöva förlänga blandningsprocessen.100 

WAM-Foam 
WAM-Foam är en process som innefattar varmblandad asfaltmassa med skum. 
Denna process är patenterad och utvecklad gemensamt av Shell Global Solutions 
och Kolo Veidekke i Norge. Vid produktionen används det två olika typer av 
bindemedel som blandas och kombineras med ballast. Dessa två typer av 
bindemedel består vanligtvis av mjuka bitumen och hårda bitumen. Denna process 
gör det möjligt att framställa asfaltblandningar vid temperaturer mellan  

                                                 
95 Dr Audrius Vaitkus, THE RESEARCH ON THE USE OF WARM MIX ASPHALT FOR ASPHALT 
PAVEMENT STRUCTURES, Department of Roads, Riga, 2009. 
96 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, TECHNICAL UNIVERSITY OF 
DENMARK, Lyngby, 2010. 
97 Brian D. Prowell, Warm Mix Asphalt The International Technology Scanning Program, American 
Trade Initiatives, 2007.  
98 Ashley Faye Buss, Investigation of warm-mix asphalt using Iowa aggregates, Iowa State University, 
Iowa, 2010.  
99 Dave Newcomb, Warm Mix: The Wave of the Future?, 
http://www.warmmixasphalt.com/submissions/25_20071127_WarmMix.pdf (Hämtad 2013-04-03). 
100 Olof Kristjansdottir, Warm Mix Asphalt for Cold Weather Paving, University of Washington, 
Washington, 2006. 
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100 - 120 °C och möjliggör även komprimering av asfaltblandningar vid 
temperaturer mellan 80 - 110 °C. Detta är mycket lägre än de temperaturer som är 
nödvändiga för framställning av konventionella asfaltblandningar.101    

När utvecklarna av WAM-Foam för första gången presenterade denna process 
hade de som mål att kunna tillverka varma asfaltblandningar vid lägre temperatur 
än HMA blandningar, men med likvärdiga specifikationer och i befintliga 
anläggningar. Idag framställs WAM-Foam vanligtvis i konventionella 
asfaltanläggningar som moderniserats med en speciell skumutrustning.102 

Det som skiljer denna process från andra är inte enbart att det används två olika 
typer av bitumen, utan också att dessa används vid olika tidpunkter i 
blandningscykeln. I det första steget blandas det mjuka bituminet med 
stenmaterialen vid ca 130 °C för att belägga ballasten så mycket som möjligt och 
utgör vanligtvis 20 % till 30 % av bindemedlets totala vikt.103 I det andra steget 
tillsätts det hårdare bituminet till blandningen med en liten mängd kallt vatten som 
leder till en skumbildning. Genom denna skumbildning och på grund av 
kombinationen av mjuka och hårda bituminet erhålls en blandning med lägre 
viskositet som både kan packas och läggas vid lägre temperaturer än 
konventionella blandningar. Genom denna process erhålls även förbättrad 
användbarhet under blandning, packning och beläggning jämfört med 
konventionella HMA blandningar.104       

För att kunna utveckla processen med WAM-Foam ytterligare har omfattande 
tester med det hårda bituminet utförts i form av pulver, emulsion och skum. 
Användning av hårda bitumen i form av pulver ger goda resultat i laboratorium, 
men anses inte uppfylla kraven på säkerhet. Användning av hårda bitumen i form 
av emulsioner och skum ger goda resultat både när det gäller de tekniska 
egenskaperna och säkerhetsfrågorna. Dock är kostnaderna olika och därför 
används hårda bitumen i form av skum.105      

Några av de länder där WAM-Foam har tillämpats i samband med 
vägbeläggningar är Frankrike, Norge, Kanada, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Sverige, Schweiz och Storbritannien. Fram till år 2008 hade så mycket som 60 000 
ton asfaltblandningar producerats genom tillämpning av denna process. När denna 
process ska tillämpas krävs det vanligtvis mer omfattande anläggningsändringar än 
när Aspha-Min tillämpas.106  Tidigare utförda mätningar från Shell har konstaterat 

                                                 
101 Olof Kristjansdottir, Warm Mix Asphalt for Cold Weather Paving, University of Washington, 
Washington, 2006. 
102 Margaret Blain Cervarich, NAPA Explores New “Warm Mix Asphalt” Technologies Developed in 
Europe, http://www.warmmixasphalt.com/submissions/27_20071127_Cooling_Down_the_Mix-
Warm_Mix_Asphalt.pdf (Hämtad 2013-04-04). 
103 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, TECHNICAL UNIVERSITY OF 
DENMARK, Lyngby, 2010. 
104 Arif Chowdhury and Joe W. Button, A Review of Warm Mix Asphalt, Texas Transportation Institute, 
Texas, 2008. 
105 Olof Kristjansdottir, Warm Mix Asphalt for Cold Weather Paving, University of Washington, 
Washington, 2006. 
106 Ashley Faye Buss, Investigation of warm-mix asphalt using Iowa aggregates, Iowa State University, 
Iowa, 2010. 
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att tillämpning av denna process kan reducera både bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen med ca 30 %. Dessa siffror har senare även bekräftats från 
oberoende organisationer.107 

Organiska tillsatser 
För att minska viskositeten hos ett bindemedel och därigenom uppnå en 
temperatursänkning kan det användas olika organiska tillsatser, vanligen i form av 
vaxer. De organiska tillsatserna blandas antingen med bituminet eller med hela 
asfaltblandningen vid temperaturer högre än ca 90 °C. Typen av vax måste väljas 
omsorgsfullt så att smältpunkten för vaxet är högre än de förväntade 
driftstemperaturerna. Tillsättning av vaxer kan även minimera sprödheten hos 
asfalten vid låga temperaturer. Tillsätts fel vaxer kan det däremot uppstå 
permanenta deformationer. Organiska tillsatser ger vanligtvis en 
temperaturreduktion på uppemot 30 °C och ökar styvheten hos bindemedlet så att 
asfaltens motståndskraft mot deformationer förbättras.108  

Sasobit 
Det har blivit allt vanligare att organiska tillsatser såsom Sasobit används för att 
minska bindemedlets viskositet vid blandning och kompaktering av asfaltmassor. 
Sasobit är ett alifatiskt kolväte från förgasning av kol. Det framställs genom en 
process som kallas Fischer-Tropsch eller (FT)-processen och är därför känd som 
FT paraffinvax. Sasobit har en smältpunkt vid ca 100 °C och är fullständigt lösligt 
i bitumen vid ca 115 °C. Vid temperaturer strax under dess smältpunkt bildar 
Sasobit en gitterstruktur i bituminet som resulterar i högre stabilitet i 
asfaltblandningen.109  Se figur 14.  
 

 
Figur 14. Organisk tillsats: Sasobit.110  
 
I FT-processen omvandlas kolmonoxid till en blandning av kolväten med 
molekylära kedjelängder på uppemot 100 kolatomer. Utgångspunkten för denna 
process är en blandning av kolmonoxid och vätgas som produceras genom 

                                                 
107 Arif Chowdhury and Joe W. Button, A Review of Warm Mix Asphalt, Texas Transportation Institute, 
Texas, 2008. 
108 The use of Warm Mix Asphalt, European Asphalt Pavement Association, Bryssel, 2010. 
109 Samuel B. Cooper, Evaluation of HMA Mixtures Containing Sasobit®, Louisiana Department of 
Transportation and Development, Louisiana, 2009. 
110 Graham C. Hurley, Brian D. Prowell, EVALUATION OF SASOBIT® FOR USE IN WARM MIX 
ASPHALT, National Center for Asphalt Technology, Alabama, 2005. 
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förgasning av kol.111  Dessa långa kolvätekedjor ökar vaxets smältpunkt, vilket 
medför att Sasobit kan vara helt lösligt i bituminet. När vaxet smälter in i 
bindemedlet bildar det en homogen lösning som minskar viskositeten hos asfalten. 
När det sedan svalnar vid temperaturer strax under dess smältpunkt bildar det en 
glitterstruktur i asfalten som minimerar riskerna för permanenta deformationer.  
Vanligtvis utgör Sasobit 0,8 % till 3 % av bindemedlets totala vikt när det 
tillämpas. Sasobit kan antingen tillsättas direkt till hela blandningen eller till 
bindemedlet och det behövs normalt inga större anläggningsändringar när Sosobit 
ska användas.112  

Kemiska tillsatser 
En tredje typ av LTA tekniken som också används ofta är kemiska tillsatser. Dessa 
innefattar vanligtvis en kombination av emulgering, ytaktiva medel, polymerer och 
tillsatser som kan förbättra asfaltens användbarhet under blandning och 
kompaktering, samt dess vidhäftningsförmåga. Även användning av kemiska 
tillsatser gör det möjligt att framställa asfaltblandningar vid lägre temperaturer än 
konventionella HMA blandningar. Kemiska tillsatsmedel används antingen i form 
av en emulsion eller läggs till bitumen under produktionsprocessen och blandas 
sedan med varmt stenmaterial. Användning av kemiska tillsatser kräver normalt 
inga större förändringar för asfaltverket och blandningsprocessen behöver inte 
förlängas.113 

Evotherm 

Evotherm är en kemisk tillsats i form av en emulsion och består av en 
kombination av kemikalier som möjliggör att vatten kan tränga in i bituminet i en 
asfaltblandning. När den kemiska tillsatsen och bituminet sedan blandas med de 
uppvärmda stenpartiklarna frigörs vattnet från blandningen i form av 
vattenånga.114 

Denna process resulterar i en hel del positiva egenskaper såsom exempelvis bättre 
vidhäftning, formbarhet och kompaktering. Idag finns det ett antal olika typer av 
Evotherm som är anpassade för olika typer av stenmaterial. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan dessa typer är tillsatsernas vidhäftningsegenskaper. Evotherm är 
även ett ytaktivt medel som fungerar som ett emulgeringsmedel och innehåller 
cirka 50 % förnybara resurser. Genom användning av Evotherm kan produktions- 
och läggningstemperaturerna reduceras med 50 °C till 75 °C jämfört med 
konventionella HMA blandningar.115 

 

                                                 
111 Matthew Corrigan, Warm Mix Asphalt Technologies and Research, Federal Highway 
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112 Nathan Bower mfl, Evaluation of the Performance of Warm Mix Asphalt in Washington State, 
Washington State Department of Transportation, Washington, 2012. 
113 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, TECHNICAL UNIVERSITY OF 
DENMARK, Lyngby, 2010. 
114 Nathan Bower mfl, Evaluation of the Performance of Warm Mix Asphalt in Washington State, 
Washington State Department of Transportation, Washington, 2012. 
115 John D’Angelo mfl, Warm-Mix Asphalt: European Practice, American Association of State 
Highway and Transportation Officials, Washington, 2008. 
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Fördelar med LTA 
Användning av LTA medför många olika fördelar jämfört med HMA. Några av 
de fördelar som förknippas med tillämpningen av LTA är exempelvis blandningar 
med lägre viskositet, minskad energiförbrukning, minskade utsläpp i samband med 
tillverkning och utläggning, samt bättre arbetsmiljö.116  

Viskositet 
Tillämpning av LTA tekniken grundas först och främst på att minska viskositeten 
hos bituminet i asfalten inom ett visst temperaturintervall. Men alla tillsatsmedel 
som används för LTA sänker inte viskositeten, en del ökar på smörjförmågan utan 
att reducera viskositeten. Genom en reducering av viskositeten kan blandningen 
erhålla önskade egenskaper och beläggas vid lägre temperaturer än vad som 
normalt krävs för konventionella HMA blandningar.117  På grund av den 
reducerade viskositeten kan asfaltblandningar exempelvis transporteras över längre 
sträckor, läggas vid lägre temperaturer och användas under längre perioder. Några 
andra fördelar som kan nämnas i samband med en reducering av viskositeten är 
att blandningen blir enklare att hantera och forma, samt att det krävs en kortare 
beläggningstid som i sin tur resulterar i mindre trafikstörningar.118      

Energiförbrukning 
En av de viktigaste fördelarna med LTA tekniken är minskad energiförbrukning 
jämfört med tidigare använda tekniker. Enligt utförda studier kan 
energiförbrukningen minskas med ca 30 % i genomsnitt vid en asfaltanläggning 
som tillämpar LTA.119 Genom tillämpning av LTA minskas energiförbrukningen 
med 30 % till 40 % med WAM-Foam, 30 % med Aspha-Min, 20 % med Sasobit 
och 50 % till 70 % med Evotherm.120 Se figur 15. 

 
    

Figur 15. Energibesparing beroende på blandningsteknik (WMA=LTA).121 

                                                 
116 Olof Kristjansdottir, Warm Mix Asphalt for Cold Weather Paving, University of Washington, 
Washington, 2006. 
117 Ibid. 
118 Audrius Vaitkus mfl, ANALYSIS AND EVALUATION OF POSSIBILITIES FOR THE USE OF 
WARM MIX ASPHALT IN LITHUANIA, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vilnius, 
2009.  
119 Olof Kristjansdottir, Warm Mix Asphalt for Cold Weather Paving, University of Washington, 
Washington, 2006. 
120 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, TECHNICAL UNIVERSITY OF 
DENMARK, Lyngby, 2010. 
121 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, Technical University of Denmark, 
Lyngby, 2010. 
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En minskad energiförbrukning innebär även en minskad bränsleförbrukning 
eftersom stora delar av den energi som förbrukas vid asfaltverken vanligtvis 
framställs av fossila bränslen. Minskningen av bränslekostnaderna kan även 
påverkas av bränslepriserna och typen av bränsle som används under 
tillverkningsprocessen. Utförda mätningar konstaterar att tillämpning av LTA kan 
reducera bränslekostnaderna med upp till 40 % jämfört med tillämpning av HMA. 
Detta är av stor betydelse eftersom ständigt stigande bränslepriser medför att 
bränslekostnaderna blir allt viktigare.122 

Minskade utsläpp 
Mätningar som tidigare utförts av olika leverantör i ett antal europeiska länder 
konstaterar att tillämpning av LTA även bidrar med minskade utsläpp av 
växthusgaser jämfört med konventionella HMA blandningar. Några av de länder 
där mätningar har utförts är Norge, Italien. Holland, Belgien och Frankrike.123 
Resultaten från mätningarna tyder på att utsläppen minskas med 30 % - 40 % för 
koldioxid och svaveldioxid, 50 % för flyktiga organiska föreningar, 10 % - 30 % 
för kolmonoxid och 60 % - 70 % för kväveoxider.124 

Enligt European Asphalt Pavement Association (EAPA) producerades det enbart 
under år 2007 nästan 350 miljoner ton asfalt. Om bara en liten del av denna 
mängd hade tillverkats som LTA skulle det bidra med en betydande minskning av 
föroreningarna.125 

Arbetsmiljö 
Tidigare utförda tester med avseende på utsläpp av cancerframkallande ämnen 
visar på stora skillnader mellan LTA och HMA. Användning av LTA medför en 
minskning med 30 % - 50 % av PAH (cancerframkallande ämnen) som är ett av 
de farligaste ämnena i samband med tillverkning och läggning av asfalt.126 

Enligt utförda mätningar kan tillämpningen av LTA medföra en minskad 
rökutveckling med uppemot 75 % under tillverkningsprocessen. Vid 
appliceringsstället kan rökutvecklingen reduceras med uppemot 90 %.127 
Minskningen av rök, lukt och damm i samband med tillverkning och läggning av 
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124 John D’Angelo mfl, Warm-Mix Asphalt: European Practice, American Association of State 
Highway and Transportation Officials, Washington, 2008. 
125 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, TECHNICAL UNIVERSITY OF 
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asfaltbeläggningar är fördelaktigt för arbetstagarnas hälsa, men även för de 
människor som befinner sig i närliggande områden.128 Se figur 16. 

 
Figur 16. HMA till vänster och LTA till höger.129   

Nackdelar med LTA 
Även om tillämpning av LTA uppvisat stora fördelar hittills är det viktigt att 
påpeka att de första fältförsöken genomfördes år 1999. Detta medför att nästan 
samtliga nackdelar i både produktion och användning av LTA kan härledas till 
dess korta historia och de långsiktiga resultaten som ännu inte är helt kända. Det 
är även oklart hur olika tillsatsmedel påverkar bindemedlets åldrande och därmed 
beläggningens prestanda på lång sikt.130 

Enligt tidigare utförda forskningar uppvisar LTA blandningar fysiska och 
mekaniska egenskaper som är sämre än motsvarande HMA blandningar. Dock är 
dessa egenskaper starkt beroende av vilken typ av LTA som tillämpas. Några 
andra nackdelar med LTA är ökade kostnader på grund av nya utrustningar och 
ändringar i asfaltanläggningen, samt behovet av att använda tillsatsmedel för att 
förbättra sammanhållningen mellan bitumen och ballast.131  

3.1.4.3 Skillnader mellan LTA och HMA  

Den största skillnaden mellan LTA och HMA är att tillverkningsprocessen är 
olika. För HMA blandningar behövs det extremt höga temperaturer för att 
bindemedlet ska övergå till flytande form och därmed reagera med stenpartiklarna. 
Uppvärmning vid höga temperaturer är också av stor betydelse för att skapa mer 
hanterbara asfalt med stor användbarhet vid utläggning och packning. LTA 
blandningar framställs vanligtvis när vatten, mineraler, kemikalier och andra 
tillsatser kombineras för att producera en motsvarande asfaltblandning, men vid 
lägre temperaturer. Dessa tillsatser eller komponenter möjliggör att bituminet kan 

                                                 
128 Martins Zaumanis, WARM MIX ASPHALT INVESTIGATION, TECHNICAL UNIVERSITY OF 
DENMARK, Lyngby, 2010. 
129 Alexander (Sandy) Brown, Warm-Mix Asphalt (WMA) An Overview, Canadian Regional Engineer – 
Asphalt Institute, Ontario. 
130 Tejash Gandhi, EFFECTS OF WARM ASPHALT ADDITIVES ON ASPHALT BINDER AND 
MIXTURE PROPERTIES, Clemson University, South Carolina, 2008.  
131 Audrius Vaitkus mfl, ANALYSIS AND EVALUATION OF POSSIBILITIES FOR THE USE OF 
WARM MIX ASPHALT IN LITHUANIA, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vilnius, 
2009. 
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övergå till flytande form liksom vid HMA blandningar, men vid lägre 
temperaturer. En minskad energiförbrukning möjliggör en snabbare och renare 
process för framställning av asfaltbeläggningar.132 

3.1.5 Trafiksäkerhet 

Statistik från USA visar att en genomsnittlig person är inblandad i uppemot sex 
olika bilolyckor under sin livstid. Studier visar även att antalet amerikaner som 
dödats i bilolyckor fram till 1950-talet har varit mer än antalet dödade under de 
båda världskrigen. En stor andel av olyckorna inträffar i korsningar och i 
horisontella eller vertikala kurvor. Men en stor andel av de dödsolyckor som 
uppstår på vägar uppstår i samband med nederbörd som leder till våta 
vägbanor.133 Se figur 17.  

 

Figur 17. Gummimodifierad asfaltbeläggning och konventionell vägbeläggning.134 

Enligt det europeiska trafiksäkerhetsprogrammet Charter, är ett av de viktigaste 
målen att främja en förbättrad trafiksäkerhet genom införarande av nya tekniska 
lösningar som förbättrar väginfrastrukturen med hjälp av modern teknik. För att 
lyckas med detta och andra säkerhetsfrågor byggs det allt fler vägar med tekniken 
att använda gummiasfalt i exempelvis USA och ett flertal europeiska länder. Några 
av anledningarna till att användningen av just gummimodifierade 
asfaltbeläggningar har ökat är dess goda egenskaper med avseende på flexibilitet, 
hållbarhet och mycket kortare bromssträcka.135 

                                                 
132 Juan Rodriguez, Warm Mix Asphalt Cost and Benefits, 
http://construction.about.com/od/Innovations/a/Warm-Mix-Asphalt-Warm-Mix-Asphalt-Cost-And-
Benefits.htm (Hämtad 2013-04-14). 
133 George B. Way, Ali Zareh, Research in Tire/Pavement Noise Reduction and Safety, Arizona 
Department of Transportation, Arizona, 2012. 
134 Serji Amirkhanian, Human Being, Overview of Rubberized Asphalt Technology, EPA Scrap Tire 
Work Group Webinar, Las Vegas, 2013 
135 Bisek, rubber asphalt pavements improve driving safety, http://www.asfaltgumowy.pl/en/index-
2.html (Hämtad 2013-04-18). 
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Gummimodifierade asfaltbeläggningar kan bidra med förbättrad säkerhet genom 
exempelvis minskad risk för vattenplaning, snabbare vattendränering från 
vägbanan, minskad skvättning, minskad risk för ljusreflektion, bättre 
friktionsegenskaper och förbättrad sikt på grund av mörkare färg på beläggningen 
som medför att vägmarkeringarna syns bättre. 
För att bevisa att gummimodifierade asfaltbeläggningar kan bidra med ökad 
säkerhet har Texas Department of Transportation tidigare utfört ett antal studier 
där olycksstatistiken före och efter utläggning av ett gummimodifierat slitlager på 
en befintlig väg har jämförts. Samtliga studier konstaterar att antalet olyckor, 
orsakade av våta vägbanor, och antalet dödsfall har minskat väsentligt efter 
utläggningen av den gummimodifierade asfaltbeläggningen. Som en följd av dessa 
studier har Texas Department of Transportation beslutat att öka användningen av 
permeabla ytor med gummimodifierade asfaltbeläggningar för att minska antalet 
olyckor i samband med nederbörd som orsakar våta vägbanor.136  

Användning av gummimodifierat bitumen resulterar normalt i beläggningar med 
längre livslängd än beläggningar med konventionella bindemedel. Längre livslängd 
innebär färre avbrott för underhåll och/eller reparationer och därmed också 
mindre förseningar för trafikanterna och färre olyckor i samband med vägarbeten. 
Se figur 18. Inblandning av gummigranulat i asfaltbeläggningar ger även 
sladdresistenta vägytor med utmärkt färgkontrast för markering som i sin tur 
bidrar med säkrare vägar främst nattetid.137     

   

 

Figur 18. Underhållskostnader med och utan gummiasfalt (USA).138 
 

I Sverige och i andra länder med kalla vintrar och mycket nederbörd är det viktigt 
att ha vägbeläggningar med hög friktion mellan vägbana och däck. På grund av 
mycket nederbörd är förekomsten av vattendimma i samband med regnvåta 
                                                 
136 George B. Way, Ali Zareh, Research in Tire/Pavement Noise Reduction and Safety, Arizona 
Department of Transportation, Arizona, 2012. 
137 R.G. Hicks, ASPHALT RUBBER DESIGN AND CONSTRUCTION GUIDELINES VOLUME I – 
DESIGN GUIDELINES, Northern California Rubberized Asphalt Concrete, Kalifornien, 2002.  
138 Ines Antunes, Jorge Sousa mfl, THE SUCCESSFUL WORLD WIDE USE OF ASPHALT RUBBER, 
XVI Convegno Nazionale S.I.I.V, 2006. 
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vägytor också ett annat problem som ofta kan uppstå. När det gäller dessa faktorer 
finns det stora förväntningar på att gummiasfalt ska bidra till förbättrad 
trafiksäkerhet på svenska vägar. Än så länge tyder det mesta på att introduktionen 
av asfaltbeläggningar med gummimodifierat bitumen kan medföra stor potentiell 
nytta för hela samhället, främst när det gäller trafiksäkerheten.139 

3.1.6 Miljö och arbetsmiljö 

Användning av gummigranulat från utslitna däck i asfaltbeläggningar har många 
miljömässiga fördelar. Men det finns fortfarande många frågor och funderingar 
kring utsläppen som inte är helt besvarade, både vid produktion och vid 
utläggning av gummiasfalt.140 Som det tidigare nämnts har gummimodifierade 
asfaltbeläggningar bättre hållbarhet och längre livslängd än konventionella 
asfaltbeläggningar. Användningen av gummimodifierat bitumen i asfalt kan även 
möjliggöra en minskad erforderlig tjocklek på vägens slitlager med lägre buller än 
konventionella asfaltbeläggningar. Andra miljömässiga fördelar med att använda 
gummi i vägbeläggningar är att stora mängder däck kan återanvändas istället för 
att deponeras.141            

För att ta reda på hur inblandning av gummi i vägbeläggningar kan påverka miljön 
och arbetsmiljön har det utförts ett antal miljöstudier i Sverige. Trots goda resultat 
från de utförda studierna har kemi- och miljömyndigheterna varit kritiska till att 
använda gummi från utslitna däck i nya produkter. En av de främsta 
anledningarna är att det kan medföra risker för den akvatiska miljön, alltså de 
organismer som lever i vatten. Hittills har det varit så att försiktighetsprincipen har 
tillämpats eftersom kunskapsläget fortfarande är förhållandevis lågt.142  

När det gäller arbetsmiljön och eventuella hälsorisker i samband med läggning av 
asfalt med gummiinblandning pågår det sedan år 2012 en omfattande studie vid 
Lunds universitet som beräknas bli färdig år 2014. Denna studie kan ha en 
avgörande betydelse för den fortsatta användningen av gummiasfalt i Sverige. 
Studien är inte färdigställd ännu, men enligt de inledande testerna/resultaten tyder 
det mesta på att användningen av gummiasfalt inte medför några större hälsorisker 
än konventionell asfalt.   

Återvinning av däck 
Varje år slängs stora mängder däck som blir till avfall. För att lösa detta problem 
är det viktigt att införa nya strategier som innefattar hållbara teknologier som ger 
ständig nytta för allmänheten. För att bli av med utslitna däck använder sig många 
av världens länder av olika förbränningstekniker. Men förbränningen av däck 

                                                 
139 Mats Wendel, Anders Berg, Gummiasfalt - Asfalt med gummimodifierat bitumen, Vägverket, 2007.  
140 Division of Engineering Services, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, California, 2003. 
141 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
142 Leif Viman, Gummiasfaltbeläggning Sammanställning av utförda mätningar och provningar, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
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medför egentligen ingen samhällsnytta och resulterar i stora energiförluster och 
miljöföroreningar.143 

Det uppskattas att uppemot ca 900 miljoner däck kasseras årligen i världen. För 
myggor och andra oönskade skadedjur utgör dessa däck potentiella platser för 
fortplantning, vilket leder till en ohälsosam miljö. Dessutom kan upplag av 
kasserade däck fatta eld och orsaka stora miljöskador genom att det frigörs 
skadliga gaser i luften, men även genom att det kan frigöras olja från däcken som i 
sin tur kan påverka grundvattenförsörjningen negativt.  Genom att använda 
gummi från kasserade däck i asfaltbeläggningar kan antalet och storleken av 
oönskade däckupplag minskas, vilket också minskar oönskade bränder och 
grogrunden för oönskade och ohälsosamma skadedjur.144 

Det tar mer än 100 år för ett utslitet däck att brytas ned i naturen. Idag utgör 
utslitna däck ca 70 % av all gummiavfall i världen och detta har lett till att 
kasserade däck blivit ett allt större globalt problem. Mätningar visar att fordon 
från enbart EU-länderna förbrukar ca 3 miljoner ton däck varje år. Användningen 
av däck och gummi förväntas öka ännu mer, vilket i sin tur leder till att allt större 
mängder däck kommer att kasseras. Genom att återanvända gummi från utslitna 
däck i asfaltbeläggningar kan en renare och mindre skadlig miljö erhållas.145 Se 
figur 19. 

 
Figur 19. Utslitna däck är ett allvarligt problem för miljön.146 

Bullerreduktion 
Trafikbuller kan ha dålig påverkan på människor i form av stress, koncentrations- 
och sömnsvårigheter. Enligt en dansk studie är trafikbuller en av orsakerna till att 

                                                 
143  Douglas D. Carlson, Han Zhu, Ph.D, Asphalt-Rubber: An Anchor to Crumb Rubber Markets, Third 
Joint UNCTAD/IRSG Workshop on Rubber and the Environment, Arizona, 1999. 
144 George B. Way, Kamil Kaloush, Krishna P. Biligiri, Asphalt-Rubber Standard Practice Guide, 
Rubber Pavements Association, Arizona, 2012. 
145 Bisek, rubber asphalt pavements improve driving safety, http://www.asfaltgumowy.pl/en/index-
2.html (Hämtad 2013-04-22).  
146 Adam Bisek, Used tires are a serious problem for the environment, 
http://www.asfaltgumowy.pl/en/ekologia.html (Hämtad 2013-04-13). 
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mellan 200 och 500 danskar drabbas av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar 
varje år.147  

Mätningar från Europa (Belgien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Nederländerna 
med mera), Kanada och USA har konstaterat att användning av 
gummimodifierade asfaltbeläggningar medför minskningar av trafikbuller med  
40 - 88 % jämfört med konventionella asfaltbeläggningar. Mätningarna är utförda 
på både vägbeläggningar med GAÖ och GAP. Det är dock oklart hur länge 
gummimodifierade asfaltbeläggningar är tystare än konventionella 
asfaltbeläggningar.148    

I Kalifornien och i Arizona har gummiasfalt påvisat väldigt goda egenskaper när 
det gäller bullerreduktion. Detta har lett till att det används ett 25 mm tjockt 
ytskikt av gummiasfalt på befintliga betong- och asfaltbeläggningar för att minska 
trafikbuller på vissa vägar.149  

Forskningar från USA konstaterar att tillämpningen av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar kan minska trafikbullret med 3 - 12 decibel jämfört med andra 
vägbeläggningar bestående av betong eller konventionell asfalt. Effekterna av 
trafikbullret ökar proportionellt med fordonens hastigheter. Vid en hastighet på ca 
60 km/h skapas den dominerande bullerkällan vid gränsytan mellan vägbanan och 
fordonens däck.150 

Enligt svenska bullermätningar medför tät graderad gummiasfalt en väldig 
marginell och försumbar bullerreduktion jämfört med motsvarande beläggning 
med konventionell asfalt. Däremot medför tillämpning av öppengraderad 
gummiasfalt en bullerreduktion på ca 2 decibel jämfört med motsvarande 
beläggning med konventionell asfalt.151        

Hälsorisker 
Mjukningsmedel i form av högaromatiska oljor och högre 
tillverkningstemperaturer för gummiasfalt är några av de faktorer som kan anses 
bidra med en ökning av utsläppen jämfört med konventionell asfalt. Det bör dock 
noteras att inga allvarliga risker har påvisats genom de studier som utförts under 
de senaste 10 till 15 åren. En av de faktorer som medför att gummiasfalt kan anses 
vara mer ohälsosam än konventionell asfalt är att det luktar mer. Anledningen till 
detta är att människor har en naturlig tendens att tro att starka lukter indikerar en 
fara. Det finns väldigt få studier som tyder på att tillämpning av gummiasfalt, 
jämfört med konventionell asfalt, medför större hälsorisker för asfaltarbetarna och 
personalen på gummiinblandningsverket. Mellan åren 1989 och 1991 utfördes en 

                                                 
147 Henrik Sjöholm, TYST ASFALT, http://www.norskasfaltforening.no/Artikler/1294/11_-
_Tyst_asfalt_Henrik_Sjoholm.pdf (Hämtad 2013-04-28).  
148 Division of Engineering Services, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, Kalifornien, 2003. 
149 George B. Way, Ali Zareh, Research in Tire/Pavement Noise Reduction and Safety, Arizona 
Department of Transportation, Arizona, 2012. 
150 Bisek, rubber asphalt pavements improve driving safety, http://www.asfaltgumowy.pl/en/index-
2.html (Hämtad 2013-04-22). 
151 Ulf Sandberg, Mätning av buller och rullmotstånd Gummiasfaltbeläggningar Mätning, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
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omfattande forskningsstudie i Kalifornien för att jämföra asfaltarbetarnas 
exponering av gummiasfalt jämfört konventionell asfalt och dess hälsorisker. 
Forskarna kom då fram till att riskerna med användningen av gummiasfalt inte alls 
skiljde sig från de risker som fanns med konventionell asfalt. Studien innefattade 
personalens exponering vid både asfaltverket och ute på byggarbetsplatsen.152    

Många studier av arbetstagarnas exponering för potentiellt farliga ämnen i form av 
ångor och rök i samband med användning av gummiasfalt har utförts. Blandning 
och modifiering av bitumen med gummigranulat vid höga temperaturer ökar ofta 
koncentrationerna av ett antal föreningar jämfört med konventionella bindemedel. 
Men dessa föreningar överskrider väldigt sällan de tillåtna/fastställda 
gränsvärdena. Det finns således inga tecken på att gummiasfalt medför större 
hälsorisker än konventionell asfalt.153   

Asfaltarbetarnas exponering för PAH:er är enligt svenska mätningar mycket låg 
vid arbeten med gummiasfalt. Mätningarna visar att de som arbetar ute på fält har 
högre exponering än de som arbetar vid gummiinblandningsverket. Anledningen 
till detta är att de som arbetar på fält kan exponeras olika mycket på grund av olika 
väderförhållanden. Laboratoriemätningar konstaterar att utsläppen av PAH:er 
ökar starkt inne i bindemedelblandaren när gummigranulat blandas in i bituminet 
samtidigt som denna blandning värms upp vid temperaturer högre än 164 °C. 
Detta beror dels på den höga temperaturen och dels på inblandning av 
gummigranulaten.154        

Det har tidigare rapporterats att asfaltarbetarna har upplevt irritationer i luftvägar 
och känt sig illamående i samband med läggning av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar. Detta har uppstått vid väldigt höga lufttemperaturer och då det 
i princip varit helt vindstilla. Det har senare visat sig att det är exponeringen av 
kemikalier och dess otrevliga lukter som har orsakat dessa problem. Men 
exponeringen av kemikalierna är långt under de fastställda gränsvärdena och utgör 
ingen ökad hälsorisk jämfört med konventionell asfalt.155   

Luftkvalitet 
Tidigare har det uttryckts oro rörande effekten av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar på luftkvaliteten. Speciellt har oron varit relaterad till 
gummiinblandningsverkets utsläpp av växthusgaser, samt asfaltarbetarnas hälsa 
och säkerhet.156  Gummigranulat som blandas in i bitumen innehåller egentligen 
inte några ovanliga kemikalier som presenterar några nya hälsorisker. Det består 
mestadels av olika typer av gummi och andra kolväten, svart kol, oljor, och vissa 

                                                 
152 Division of Engineering Services, USE OF SCRAP TIRE RUBBER, State of California Department 
of Transportation, Kalifornien, 2005. 
153 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
154 Håkan Thoren, Occupational health studies in pilot study 2006 and the rubber asphalt project 2007 
– 2009 commissioned by the Swedish Road Administration, AB Previa, Jönköping, 2010.  
155 Leif Viman, Gummiasfaltbeläggning: Sammanställning av utförda mätningar och provningar, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
156 Division of Engineering Services, USE OF SCRAP TIRE RUBBER, State of California Department 
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fyllmedel. De flesta av de kemiska föreningarna som ingår i gummigranulaten 
finns även i viss utsträckning i konventionell asfalt som används som 
vägbeläggning, även om proportionerna är olika.157   

Under senare år har ett antal mätningar med avseende på exponeringen för 
utsläpp av olika partiklar genomförts i USA och samtliga har påvisat att 
användning av gummiasfalt inte medför några större hälsorisker än konventionell 
asfalt.158  I en amerikansk studie har det gjorts mätningar vid en tunnel för att 
jämföra partikelutsläppen från gummiasfalt med partikelutsläppen från traditionell 
asfalt. Mätningarna har påvisat att gummiasfalten hade lägre partikelutsläpp än den 
traditionella asfalten. Enligt beräkningarna var utsläppen från den 
gummimodifierade asfaltbeläggningen 1,4 - 2 gånger lägre per kilometer väg 
jämfört med utsläppen från den traditionella asfaltbeläggningen.159 

Vattenkvalitet 
Vattenkvaliteten är ett annat problemområde när det gäller användning av 
gummimodifierad asfalt. I USA har det utförts olika laboratorietester på lakvatten 
från gummimodifierade asfaltbeläggningar för att utvärdera potentialen för 
förorening av dagvatten och grundvatten. Analyser har utförts med avseende på 
förekomst av metalliska mineralämnen, flyktiga organiska ämnen och halvflyktiga 
organiska föreningar. Den enda förening som tidigare har visat sig ligga på en nivå 
över den analytiska detektionsgränsen är kvicksilver, men alla de upptäckta 
nivåerna är lägre än de tillåtna amerikanska gränsvärdena.160 
 
 

3.2 Litteraturstudier och frågeformulär 

För att besvara frågeställningarna har litteraturstudien kompletterats med ett 
frågeformulär i detta kapitel. De personer som har kontaktats i samband med 
detta frågeformulär består av beställare, entreprenörer och opartiska personer från 
olika organisationer i ett antal länder. Se Bilaga 1 för utformningen på 
frågeformuläret och se Bilaga 2 till Bilaga 11 för svar från respektive land och 
person/organisation.   

3.2.1 Gummiasfalt i ett antal länder 

Sedan 1960-talet har gummi från kasserade däck använts som en tillsats vid 
produktion av asfaltbeläggningar på olika sätt och med varierande framgångar. 
Den årliga globala produktionen av nya däck uppskattas uppgå till cirka 800 
miljoner däck. Det uppskattas även att ungefär samma mängd gamla utslitna däck 

                                                 
157 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
158 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
159 Hans-Olof Marcus, Litteraturstudie av miljö- och arbetsmiljöeffekter av inblandning av däck i 
vägbeläggningar, Svenska Miljöinstitutet, Göteborg, 2006. 
160 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
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slängs eller blir tillgängliga för återanvändning. Användningen av gummi som en 
tillsats i asfaltbeläggningar utvecklades från början i Arizona i USA. Idag används 
gummimodifierat asfalt i många länder såsom USA, Portugal, Spanien, Italien, 
Tyskland, Sverige, Polen, Sydafrika, Australien, Kanada, Brasilien, Indien, Kina, 
Ungern, Frankrike, Slovakien, Tjeckien, England, Puerto Rico, Mexiko, 
Venezuela, Österrike, Sydkorea, Taiwan, Saudiarabien, Pakistan med mera. 

3.2.1.1 USA 

Mellan åren 1974 och 1989 byggdes cirka 1100 km av de amerikanska 
motorvägarna med gummimodifierat bitumen. Tillämpning av gummiinblandning 
i asfaltbeläggningar visade sig vara mycket framgångsrikt och år 1989 
sammanställde ADOT en forskningsrapport om gummimodifierat bitumen och 
dess historia, utveckling och prestanda.161 

Under de senaste 45 åren har gummimodifierat bitumen använts framgångsrikt i 
USA och främst i Arizona. Användningen av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar har medfört bland annat minskade sprickbildningar och därmed 
lägre underhållskostnader än konventionella asfaltbeläggningar. Mängden 
gummigranulat som används i asfaltbeläggningar uppgår vanligtvis till mellan 18 
och 22 % av bindemedlets totala vikt.162 

Redan under år 1969 blandades gummigranulat med bitumen genom våta 
metoden och blandningen användes tillsammans med ballast som ytbehandling på 
olika vägar i Arizona.  Gummiasfalt som ytbehandling lades först och främst över 
allvarligt nödställda och utmattade asfaltbeläggningar som egentligen skulle byggas 
om.163 Se figur 20-21. 

   
Figur 20-21. Gummiasfalt som ytbehandling.164 
 

                                                 
161 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
162 Krishna P. Biligiri, George B. Way, Comparison of Laboratory and Field Aging Properties of 
Asphalt-Rubber and Other Binders in Arizona, Arizona State University, Arizona, (u.å) 
163 Office of Flexible Pavement Materials, USE OF SCRAP TIRE RUBBER, State of California 
Department of Transportation, Kalifornien, 2005. 
164 Ines Antunes, Jorge Sousa mfl, THE SUCCESSFUL WORLD WIDE USE OF ASPHALT 
RUBBER, XVI Convegno Nazionale S.I.I.V, 2006. 
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Tillämpningen av gummiasfalt som ytbehandling har visat sig vara funktionsduglig 
mellan 15 och 17 år på ett flertal högtrafikerade motorvägar i Arizona. Tidigare 
framställda rapporter har konstaterat att tillämpningen av ytbehandling bestående 
av gummiasfalt bidragit med mindre reflekterande sprickbildning och därmed 
mindre behov av underhåll på de vägar där metoden har tillämpats. Det har också 
konstaterats att ett tunt ytskikt gummiasfalt medför goda tätningsegenskaper och 
skyddar vägkroppen på ett bra sätt genom att det kan leda bort ytvatten. Genom 
användningen av gummimodifierat bitumen har livslängden för de flesta 
vägbeläggningarna ökat med 8 till 10 år, men i vissa fall också 16 till 20 år.165 
(se figur 22).  

Till skillnad från andra länder används dubbdäck i Sverige och detta förväntas 
påverka livslängden på gummimodifierade asfaltbeläggningar. Det finns 
antaganden som tyder på att livslängdsökningen kan halveras till följd av 
användning av dubbdäck.166 

 
Figur 22. Provsträcka med konventionell asfalt och med gummiasfalt.167 

 

Utförda forskningsstudier konstaterar att tillämpningen av gummiasfalt som 
asfaltbeläggning vanligtvis kan bidra med en minskning av bullernivån med 50 till 
75 % jämfört med konventionella asfaltbeläggningar. Utförda bullermätningar av 
gummimodifierade asfaltbeläggningar i Phoenix visar på en minskning med cirka 
10 decibel, motsvarande 90 % av ljudnivån på vissa vägar.168  

                                                 
165 Office of Flexible Pavement Materials, USE OF SCRAP TIRE RUBBER, State of California 
Department of Transportation, Kalifornien, 2005. 
166 Mats Wendel, Anders Berg, Gummiasfalt - Asfalt med gummimodifierat bitumen, Vägverket, 2007. 
167 Ines Antunes, Jorge Sousa mfl, THE SUCCESSFUL WORLD WIDE USE OF ASPHALT 
RUBBER, XVI Convegno Nazionale S.I.I.V, 2006. 
168 Arizona Department of Transportation, What is Rubberized Asphalt?, 
http://www.azdot.gov/quietroads/what_is_rubberized_asphalt.asp (Hämtad 2013-04-25). 
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ADOT är den organisation som anses vara en pionjär för användningen 
gummimodifierade asfaltbeläggningar. Sedan i slutet på 1980-talet har mer än 4,2 
miljoner ton gummiasfalt använts på olika motorvägar i Arizona. Dessa projekt 
har kostat cirka 230 miljoner dollar och resulterat i återvinning av cirka 15 
miljoner gamla utslitna däck.169    

Idag finns det en omfattande erfarenhet av användning av gummiasfalt i 
Kalifornien, Arizona, New Jersey och Florida. I andra delstater är användningen 
mycket begränsad. Den metod som tillämpas är vanligtvis den våta metoden 
eftersom den är mer kostnadseffektiv än den torra metoden. Användningen av 
gummiasfalt utgör cirka 30 % av den totala marknaden för asfalt i några av USA:s 
största delstater såsom exempelvis Kalifornien och Arizona. När det gäller miljö 
och arbetsmiljö finns det inga studier som påvisat negativa effekter i samband med 
användning av gummimodifierade asfalt. Däremot har studier visat på positiva 
effekter i form av exempelvis minskade utsläpp av koldioxid och återvinning av 
gamla däck.170  

Gummimodifierade asfaltbeläggningar används i många av USA:s delstater med 
olika specifikationer och i olika former. Det har utförts många vetenskapliga 
studier med avseende på miljö och arbetsmiljö i samband med användningen av 
gummiasfalt. Alla forskningsresultat har visat att användning av gummi i 
asfaltblandningar inte orsakar några skador på människor eller miljö. De främsta 
motiven till användningen av gummimodifierade asfaltblandningar i USA är bättre 
tekniska egenskaper än konventionella blandningar och återvinning av gamla däck 
som är positivt för miljön. Gummimodifierade asfaltbeläggningar skulle kunna 
användas i många olika förhållanden och vid temperaturer mellan 45 °C och -20 
°C. Det kan dock finnas några faktorer som kan hindra/fördröja utvecklingen av 
gummiasfalt i USA och dessa är exempelvis politiken i landet, brist på erfarenhet 
och brist på specifikationer.171  

3.2.1.2 Europa 

Användning av återvunnet gummi i asfaltbeläggningar är mycket mindre vanligt i 
Europa än vad det är i exempelvis USA. Detta beror främst på höga 
tillverkningskostnader och höga tillverkningstemperaturer som krävs under den 
långa reaktionstiden för främst den våta metoden. Dessa höga temperaturer leder i 
sin tur till en hög energiförbrukning och därmed stora utsläpp, vilket strider mot 
Kyotoprotokollet.172  Detta protokoll är ett avtal mellan den Europeiska 
gemenskapen och 37 industriländer som går ut på att minska utsläppen av 
växthusgaserna med 5 % jämfört med utsläppen från år 1990.173 

                                                 
169 Arizona Department of Transportation, What is Rubberized Asphalt?, 
http://www.azdot.gov/quietroads/what_is_rubberized_asphalt.asp (Hämtad 2013-04-25). 
170 Jorge Sousa, ordförande i Consulpav International samt ordförande och arrangör för alla 
internationella konferenser om gummiasfalt med mera, Portugal, mailkontakt 2013-02-26.   
171 Serji Amirkhanian, chef för forskning och utveckling, Phoenix Industries, USA, mailkontakt 2013-
04-14. 
172 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
173 United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (Hämtad 2013-04-26). 
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Polen 
De första försöken med att blanda in gummi från utslitna däck i asfaltblandningar 
utfördes mellan åren 1995 och 1997 vid Tekniska Högskolan i Wroclaw. Mängden 
gummi som då tillsattes var 3,5 % av den totala asfaltmassan och den metod som 
tillämpades var den torra metoden. Men laboratorieresultaten visade på sämre 
egenskaper än konventionella asfaltblandningar när det gällde exempelvis 
blandningens motståndskraft mot frostskador. Detta berodde på den stora 
volymen hålrum i förhållande till blandningens volym vilket medförde att 
gummipartiklarna uppträdde som flexibla element som försvårade 
kompakteringen. Under år 2006 utfördes nya försök med att blanda in gummi i 
asfaltbeläggningar. Men den här gången tillämpades den våta metoden och 
mängden gummi som tillsattes asfaltblandningen var mellan 12 och 18 % av 
bituminets totala vikt.174 

Under år 2006 utfördes även det första riktiga vägprojektet med gummimodifierat 
bitumen i Polen. En gammal väg bestående av betongplattor med många 
tvärgående sprickor täcktes med ett 4 cm tjockt lager av gummimodifierad asfalt. 
Efter ett antal år i drift fungerar asfaltbeläggningen fortfarande mycket väl. 
Utförda mätningar konstaterar att tillämpningen av gummimodifierat bitumen har 
medfört en minskning av bullernivån med ca 3 decibel (dB) jämfört med 
intilliggande asfaltbeläggningar med konventionella blandningar. Sedan år 2006 har 
mer än 100 000 m2 gummimodifierade asfaltbeläggningar framgångsrikt 
applicerats i Polen, främst som ytbehandling på gamla och utslitna vägytor.175     

Det kalla klimatet och stora mängder nederbörd har tidigare orsakat problem för 
vägbeläggningarna i Polen, men utförda asfaltbeläggningar som modifierats med 
gummigranulat har hittills visat sig vara väldigt motståndskraftiga mot dessa 
faktorer. Projekt med gummimodifierade asfaltbeläggningar har även applicerats i 
staden Poznan genom den torra metoden och enligt resultaten har bullernivån 
minskat med 3 dB.176    

Portugal  
I Portugal har gummimodifierade asfaltbeläggningar använts i större utsträckning 
sedan år 2003. Typen av blandning och dess utformning är i princip likadant som 
den i Arizona, alltså att det används 8 - 10 % gummimodifierat bitumen i antingen 
beläggningar med GAP eller GAÖ.177  Gummimodifierade asfaltblandningar som 
vanligtvis tillämpas i Portugal består av en blandning av bitumen, vissa tillsatser 
och återvunnet gummi från utslitna däck. Mängden gummi är minst 18 % av den 
totala blandningens vikt.178  
 

                                                 
174 Henryk Koba mfl, Laboratory evaluation of asphalt-rubber mastic prepared using mixed (wet + 
dry) method, Wroclaw University of Technology, Wrocław, (u.å). 
175 Adam Bisek, Asphalt Rubber - a new concept for asphalt pavements in Poland, Wroclaw 
Technology University, Wroclaw, (u.å). 
176 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
177 Ibid. 
178 Henrique Miranda mfl, ASPHALT RUBBER MIXTURES IN PORTUGAL: FATIGUE RESISTANCE, 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Lissabon, (u.å). 
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Den metod som vanligtvis tillämpas i Portugal är den våta metoden eftersom den 
är mer kostnadseffektiv än den torra metoden. På grund av Portugals dåliga 
ekonomi byggs det i princip inga nya vägar och därför är användningen av 
gummimodifierade asfaltbeläggningar väldigt begränsad. Den totala användningen 
av gummimodifierad asfalt uppgår till cirka 2 % av den totala marknaden för 
asfalt.179  

Spanien  
I Spanien har gummimodifierade asfaltbeläggningar använts i större utsträckning 
sedan år 2003, både genom den våta metoden och den torra metoden. Under de 
10 senaste åren har mer än 30 olika provsträckor genomförts med 
asfaltblandningar som modifierats med gummigranulat från utslitna däck.  Det 
används vanligtvis 8 - 10 % gummimodifierat bitumen och appliceras i form av 
GAP eller GAÖ.180  Gummimodifierade asfaltblandningar används nästan enbart 
på motorvägsbeläggningar i Spanien. Det har tidigare även använts på 
landningsbanor som beläggningsmaterial på flygplatser, men på grund av negativa 
resultat är detta användningsområde mycket begränsad idag.181   

Många av de tidigare försöken har genomförts med den våta metoden genom en 
så kallad ”Neumafalt” som är en patenterad modifieringsteknik. Denna teknik går 
ut på att gummigranulat med en maximal kornstorlek på 0,8 mm blandas med 
bitumen och värms upp vid temperaturer mellan 160 och 170 °C. 
Gummigranulatet utgör vanligtvis 15 - 20 % av bindemedlets totala vikt och 
bindemedlet utgör 5.5 - 6.5 % av asfaltblandningens totala vikt. Den reaktionstid 
som krävs för att gummipartiklarna och bituminet ska reagera är 12 till 15 minuter. 
Genom tillämpning av denna teknik erhålls en blandning med positiva egenskaper 
när det gäller att motstå exempelvis reflekterande sprickbildning, plastisk 
deformation, utmattningsskador och fuktskador. Användning av gummimodifierat 
bitumen med denna teknik medför normalt lite högre produktionskostnader, men 
detta kompenseras till viss del av att tjockleken på asfaltbeläggningen kan 
reduceras med 20 - 30 % jämfört med konventionella asfaltbeläggningar.182 

Tjeckien 
I Tjeckien har det varit svårt att lyckas med en ny typ av modifierat bindemedel på 
grund av konkurrensen från andra alternativa polymermodifierare på marknaden. 
Det har blivit allt vanligare att befintliga asfaltbeläggningar med 
polymermodifierade bindemedel inte kan motstå de svåra klimatförhållandena och 
därför har användning av gummimodifierade asfaltbeläggningar blivit allt 

                                                 
179 Jorge Sousa, ordförande i Consulpav International samt ordförande och arrangör för alla 
internationella konferenser om gummiasfalt med mera, Portugal, mailkontakt 2013-02-26.   
180 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
181 Juan Gallego mfl, DESIGN OF ASPHALT RUBBER OVERLAYS FOR PCC PAVEMENTS IN 
AIRPORT RUNWAYS. THE CASE OF THE AIRPORT OF VITORIA, SPAIN, Technical University of 
Madrid, Madrid, 2012.  
182 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
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vanligare. Sedan år 2003 har gummimodifierade asfaltbeläggningar använts i all 
större utsträckning i Tjeckien.183  

I samband med den globala utvecklingen av tekniken med att använda 
gummimodifierat bitumen i asfaltbeläggningar har även Tjeckien visat allt större 
intresse av att tillämpa denna teknik. Sedan år 2008 samarbetar Tjeckien med en 
italiensk organisation som har mer erfarenhet inom området, Asphalt Rubber 
Italia. Organisationen deltar i utformningen av både de GAP och GAÖ som 
tillämpas i Tjeckien och kontrollerar även tillverkningsprocessen.184 

Flera olika processer har tillämpats för att kunna använda gummi från kasserade 
däck i asfaltblandningar. Från början användes den torra metoden, främst den 
svenska tekniken Rubit. Men användningen av denna teknik stoppades efter flera 
misslyckanden. Efter de misslyckade försöken med den torra metoden har 
tillämpningen av den våta metoden blivit allt vanligare när det gäller 
gummimodifierade asfaltbeläggningar i Tjeckien.185 

Användning av gummimodifierade asfaltbeläggningar har haft positiva 
miljöeffekter i Tjeckien i form av återvinnig av kasserade däck och minskade 
trafikbuller från de vägar där gummiasfalt har använts. Tillämpningen av 
gummiasfalt har även medfört bättre egenskaper med avseende på säkerhet i form 
av bättre friktion och bättre vattenavrinning från vägytan. De främsta motiven till 
att använda gummiasfalt i Tjeckien är dålig kvalitet på befintliga vägbeläggningar, 
miljöfördelar i form av återvinning av däck, samt klimatförändringar (varma 
somrar och kalla vintrar).186  

Tyskland 
Under år 1997 undersöktes nya metoder för att minimera spårbildning på 
asfaltvägar i Tyskland. Tillämpning av polymermodifierade bindemedel hade visat 
på goda resultat vid den tiden, men det fanns ett problem och det var att det 
krävdes höga temperaturer vid blandning och utläggning. Asfaltindustrin i 
Tyskland använder olika tillsatser i asfaltbeläggningar i samband med 
lågtempererad varmasfalt och det främsta motivet till detta är att förbättra vägars 
deformationsmotstånd och hållbarhet.187   

Användning av gummi i asfaltbeläggningar är sedan i slutet på 2012 en del av det 
tyska regelverket. Tillämpningen kan ske genom den torra metoden såväl som 
genom den våta metoden. Det är svårt att fastställa hur stor gummiasfalt är på den 
totala marknaden för asfalt i Tyskland eftersom det inte finns några officiella 
siffror. Men omkring 30 % av all bitumen i Tyskland är polymermodifierade och 

                                                 
183 Ondřej Dašek mfl, Asphalt Rubber in the Czech Republic, Brno University of Technology, Brno, 
2012. 
184Lubomír Žalman, Petr Špaček, HOT MIX ASPHALT RUBBER MATERIAL, Skanska a.s, Chodov. 
185 Ondřej Dašek mfl, Asphalt Rubber in the Czech Republic, Brno University of Technology, Brno, 
2012. 
186 Jan Kudrna, professor i vägbyggnad, Tekniska Högskolan i Brno, Tjeckien, mailkontakt: 2013-03-
03.  
187 Klaus-Werner Damm, Warm Mix Asphalt in Germany, a technology beyond reduced mixing and 
paving temperatures, University of applied sciences of Hamburg, Saint Louis, 2011. 
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mindre än 10 % av detta är gummimodifierat. Marknaden för gummiasfalt väntas 
dock växa snabbt på grund av genomförandet av regelverket.188 

När gummi används i asfaltbeläggningar genom den våta metoden tillämpas 
vanligtvis ett koncept som kallas ROAD+ som går ut på att gummigranulat och 
en speciell tillsats blandas in i bitumen. När den torra metoden tillämpas finns det 
två olika system som vanligtvis används. Det första systemet är ROAD+ som 
direkt kan tillsättas i asfaltmassablandningen utan att behöva förlänga eller 
förbereda tillverkningsprocessen. Det andra systemet innefattar användning av 
pellets med 30-40 % gummiinnehåll, bitumen eller olja och vax eller 
antiklibbmedel.189 

Några av motiven till att använda gummiasfalt i Tyskland är att kvaliteten på 
omodifierat bitumen har minskat under de senaste åren samt att gummi har visat 
på bättre kvalitet än andra polymer som hittills har använts i asfaltbeläggningar. 
Andra motiv är att det tidigare har funnits bekymmer med tillgänglighet och 
prisstabilitet för polymerer som varit vanliga på marknaden. Användningen av 
gummiasfalt har dessutom medfört bättre bullerreduktion, kostnadsbesparingar 
och en del miljöfördelar jämfört med konventionell asfalt.190 

Danmark 
I Danmark har enbart ett fåtal provsträckor utförts med gummimodifierad asfalt. 
Dessa provsträckor är utförda med ett koncept som kallas ROAD+ likt det 
koncept som används i Tyskland. ROAD+ har använts genom den torra metoden 
i Danmark och det finns flera orsaker till detta. En av orsakerna är att 
lagringstankar för bitumen har inbyggda värmerör som kommer att täppas till av 
gummipartiklarna om de används för ROAD+ genom den våta metoden. Även 
om många asfaltanläggningar i Danmark klarar av att hantera polymermodifierade 
bitumen med en hög halt av polymerer har ingen av anläggningarna inbyggda 
diametrar på rörsystemen för att rymma pumpning av gummimodifierat 
bitumen.191 

Ett av motiven till att gummiasfalt inte används i Danmark är att olika typer av 
polymermodifierade bindemedel har använts rutinmässigt i flera år, vilket lett till 
att entreprenörerna har utvecklat sina egna produkter. Detta har i sin tur lett till att 
gummimodifierade asfaltbeläggningar har haft det svårt att komma in på den 
danska asfaltmarknaden eftersom entreprenörerna inte är villiga att utveckla en ny 
produkt som i slutändan kommer att konkurrera med sina egna produkter. Några 
andra faktorer som också talar emot en eventuell utveckling av gummiasfalt i 
Danmark är kostnaden jämfört med andra vägbeläggningsmaterial, samt dåliga 
erfarenheter från tidigare då gummiasfalt har använts på olika provsträckor.192  

                                                 
188 Michael Hvam, medlem i styrelsen med ansvar för försäljning på Genan, Tyskland, mailkontakt 
2013-04-14. 
189 Michael Hvam, medlem i styrelsen med ansvar för försäljning på Genan, Tyskland, mailkontakt 
2013-04-14. 
190 Michael Hvam 
191 Erik Nielsen, forskare, Vejdirektoratet, Danmark, mailkontakt 2013-03-04.  
192 Erik Nielsen 
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Norge 
Gummimodifierad asfalt används praktiskt taget inte alls i Norge. Det har funnits 
några försök med den torra metoden, men hittills har ingen av försöken varit 
särskilt framgångsrika. Som ett resultat av detta har gummimodifierad asfalt 
utvecklat något av ett dåligt rykte i Norge. Tidigare har gummimodifierade 
asfaltbeläggningar testats som en del av ett miljöprogram, men på grund av många 
problem vid produktionen har dessa vägbeläggningar senare tagits bort. De 
främsta motiven till att testa gummiasfalt i Norge har varit att kunna använda 
vägbeläggningsmaterial med bättre förmåga att motstå permanenta deformationer 
och bättre motståndskraft mot sprickbildning jämfört med konventionell asfalt. 
Hittills har endast olika varianter av den torra metoden testats i Norge, men det 
finns några företag som överväger att använda nya metoder. Anledningen till att 
Norge främst är intresserad av den torra metoden är att det kräver mindre inköp 
av utrustning och att entreprenörerna anser att den är enklare att hantera än den 
våta metoden.193  

Enligt ett antal entreprenörer som använt gummiasfalt har lukten av gummi ställt 
till problem för omkringliggande områden och detta har lett till att användning av 
gummiasfalt numera kräver någon form av tillstånd för att kunna tillverkas och 
användas. Något annat som också talar emot en eventuell utveckling av 
gummiasfalt i Norge är att det behövs nödvändiga revideringar när det gäller de 
konventionella asfaltmassornas innehåll och utformning.194 

Det finns för närvarande ingen marknad för gummimodifierad asfalt i Norge. Men 
om det skulle bli ett accepterat material skulle det kunna uppgå till 15 - 20 % av 
den totala marknaden för asfalt. Några av anledningarna till att gummiasfalt inte 
används i Norge är att det inte finns någon historia av att använda det, dåliga 
erfarenheter från tidigare och brist på entreprenörer med relevant kunskap. Det 
finns för närvarande en entreprenör som arbetar med att utveckla nya produkter 
som kan användas i samband med torra metoden på den norska marknaden.195    

Sverige 
Under de senaste åren har intresset för gummimodifierade asfaltbeläggningar ökat 
internationellt och för närvarande är tekniken på god väg att etableras i ett flertal 
länder. I Sverige är gummiasfalt en benämning för asfaltbeläggning med 
gummimodifierat bitumen, där gummigranulat har blandats med vanligt bitumen. 
Den metod som används i Sverige är den våta metoden och tillverkningen sker 
med hjälp av en speciellt utvecklad blandningsutrustning. Utrustningen är flyttbar 
och placeras i direkt anslutning till asfaltanläggningen där asfaltmassan produceras. 
Mängden gummigranulat som tillsätts är 15 till 20 % av bindemedlets totala vikt 
och utgör 1,5 till 2,0 % av asfaltmassans totala vikt. Under blandningsprocessen är 
komponenternas mognadsgrad noggrant kontrollerade för att erhålla goda resultat. 
Motiven till att använda gummimodifierade asfaltbeläggningar i Sverige är 
förväntade långsiktiga effekter och potentiella fördelar med minskade 
                                                 
193 Carl Christian Thodesen, forskningsledare, Sintef väg-och järnvägsteknik, Norge, mailkontakt 2013-
02-26. 
194 Carl Christian Thodesen 
195 Carl Christian Thodesen 



Genomförande 

54 

livscykelkostnader, miljömässiga fördelar med avseende på buller och utsläpp av 
partiklar, samt förbättrad trafiksäkerhet i form av ökad friktion.196  

Tillämpningen av gummimodifierade asfaltbeläggningar startades av Vägverket 
(nuvarande Trafikverket) under hösten 2006 och sedan dess har resultaten varit 
goda. Den teknik som används i Sverige bygger på den våta metoden som har 
utvecklats och framställts i stor skala sedan 1980-talet i USA. Sedan år 2006 har 
det därför testats flera olika tillämpningar av tekniken med gummiasfalt, främst 
med amerikanska specifikationer.197  I början tillämpades den torra metoden för 
producering av gummimodifierade asfaltbeläggningar. Tillämpningen av denna 
metod gick i princip ut på att gummigranulat tillsattes stenmaterialen före 
blandning med bituminet vid asfaltanläggningen. Detta visade sig vara 
problematiskt eftersom det erhölls gummiasfalt med varierande kvalitet. Genom 
tillämpningen av den våta metoden har det blivit möjligt att producera 
gummimodifierade asfaltbeläggningar med både hög och jämn kvalitet.198 

Det används vanligtvis en gummihalt på 16 - 19 % av bindemedlets totala vikt. 
Bituminet och gummigranulaten värms vid temperaturer mellan 160 och 170 °C 
under 45 - 60 minuter för att åstadkomma en önskad reaktion mellan 
komponenterna i blandningen. Under denna blandningsprocess är målsättningen 
att erhålla en viskositet på 2 till 3 Pascal-sekunder. På byggarbetsplatsen 
kontrolleras viskositeten regelbundet av en viskositetsmätare. Om viskositeten 
avviker från det uppsatta målvärdet justeras mängden gummigranulat för att 
erhålla önskad viskositet.199      

Mellan åren 2007 - 2009 utförde Trafikverket mer än 15 beläggningsobjekt med 
gummiasfalt runt om i landet. Det var mellan Eksjö och Vetlanda i Småland som 
de första provsträckorna utfördes, men de flesta projekten med gummiasfalt är 
utförda i storstadsregionerna Malmö. Göteborg och Stockholm. Användning av 
gummimodifierade asfaltbeläggningar har, som det tidigare nämnts i denna 
rapport, utvecklats i Arizona och det är också därifrån som tekniken har 
inhämtats. Under år 2007 genomfördes ett antal vägprojekt med tillämpning av 
gummiasfalt i Skåne, Småland, Stockholm och Göteborg. När det gäller Småland 
byggdes hälften av en tio kilometer lång vägsträcka med gummiasfalt i Eksjö. Den 
andra halvan byggdes med konventionell asfalt. Syftet med detta var att kunna 
jämföra gummiasfalt med konventionell asfalt när det gäller dess egenskaper med 
avseende på exempelvis slitage och hållbarhet. När det gäller Skåne utfördes flera 
provsträckor år 2007. Det första projektet med gummiasfalt i Skåne utfördes på en 
kort sträcka i Lund genom tillämpning av det öppna konceptet. Under samma år 
användes gummiasfalt även på en vägsträcka på E6 strax utanför Malmö. 
Anledningen till att gummiasfalt användes på denna vägsträcka var att det hade 
uppstått stora sprickor på det befintliga slitlagret som hade lagts på ett 

                                                 
196 Thorsten Nordgren, Lars Preinfalk, Asphalt Rubber - a new concept for asphalt pavements in 
Sweden, Trafikverket, Göteborg, 2009. 
197 Thorsten Nordgren, Anders Tykesson, Dense graded Asphalt Rubber in cold climate conditions, 
Trafikverket, Göteborg, 2012.   
198 Thorsten Nordgren, Lars Preinfalk, Asphalt Rubber - a new concept for asphalt pavements in 
Sweden, Trafikverket, Göteborg, 2009. 
199 Erik Oscarsson på Skanskas laboratorium 
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cementbundet bärlager. De reflekterande sprickbildningarna berodde på stora 
temperaturväxlingar som hade orsakat alldeles för stora spänningar i vägkroppen. 
Genom användning av gummiasfalt på denna vägsträcka var förhoppningen att 
bromsa upp och förhindra denna sprickutveckling genom gummits goda elastiska 
egenskaper.200         

Tillämpningen av experimentella provsträckor med gummimodifierade 
asfaltbeläggningar utökades år 2008 och omfattade då olika regionala delar av 
landet. Utrustning för blandning av gummimodifierat bitumen levererades av 
Trafikverket. De uppnådda resultaten var positiva och ledde till att det fattades 
beslut om att man skulle fortsätta med tillämpningen av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar kommande år.201 Under år 2009 utförde Trafikverket i 
samarbete med Arizona State University en omfattande studie för att förstå de 
grundläggande materialegenskaperna hos GAP, omodifierade och modifierade 
blandningar som tidigare hade använts på E18 i Stockholmsområdet. Som en del 
av detta projekt utfördes omfattande tester som inkluderade exempelvis 
utvärdering av spårbildning, utmattning och sprickbildning.202   

Under detta år fortsatte uppbyggnaden av experimentella provsträckor med 
gummimodifierade asfaltbeläggningar i olika regionala delar av landet. De 
uppnådda resultaten var positiva och ledde till att det fattades beslut om att man 
skulle fortsätta med tillämpningen av gummimodifierade asfaltbeläggningar 
kommande år. Under samma år presenterades även ett utkast till tekniska 
specifikationer för gummimodifierade asfaltbeläggningar. År 2010 startades 
upphandling av gummimodifierade asfaltbeläggningar. Under detta år spred 
Trafikverket information om olika gummiasfaltprojekt till olika leverantörer och 
entreprenörer runt om i landet. Detta gjordes för att ingjuta ett genuint intresse 
för tekniken med gummiasfalt och samtidigt skapa en potentiell marknad för 
gummimodifierade asfaltbeläggningar.203  

Under år 2011 användes en polsk utrustning enligt amerikansk förlaga och med ett 
amerikanskt bolag som konstruktör. Utrustningen ägdes av Svevia som på 
uppdrag av Trafikverket fick ansvaret för att producera gummimodifierat bitumen. 
Utrustningen hade en arbetskapacitet på uppemot 8 ton gummimodifierat 
bitumen per timme, vilket motsvarade en produktionskapacitet på 80 - 100 ton 
gummimodifierad asfaltmassa per timme.204 

Under våren samma år testades ett annat tillämpningssätt för gummimodifierade 
asfaltbeläggningar i norra Sverige. Detta i form av en tät graderad asfaltmassa med 
mjuk bindemedel. Denna typ av asfaltmassa användes i norra Sverige på grund av 

                                                 
200 Leif Viman, Gummiasfaltbeläggning Sammanställning av utförda mätningar och provningar, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
201 Thorsten Nordgren, Lars Preinfalk, Asphalt Rubber - a new concept for asphalt pavements in 
Sweden, Trafikverket, Göteborg, 2009. 
202 Waleed Zeiada mfl, Comparison of Conventional, Polymer, and Rubber Asphalt Mixtures Using 
Viscoelastic Continuum Damage Model, Arizona State University, Arizona, 2012. 
203 Thorsten Nordgren, Lars Preinfalk, Asphalt Rubber - a new concept for asphalt pavements in 
Sweden, Trafikverket, Göteborg, 2009. 
204 Thorsten Nordgren, Handledning för tillverkning av asfaltmassa/beläggning med gummimodifierat 
bitumen 2011, Trafikverket, Göteborg, 2011.  
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dess goda egenskaper med avseende på exempelvis flexibilitet och hållbarhet. I 
dessa delar av landet med ganska låga trafikvolymer var vägarna drabbade av 
tjällyftningar orsakade av markrörelser. Användning av gummiasfalt i dessa delar 
av landet har visat sig vara mer samhällsekonomiskt på grund av dess goda 
egenskaper i form av flexibilitet och längre livslängd än konventionell asfalt.205

                                                 
205 Thorsten Nordgren, Anders Tykesson, Dense graded Asphalt Rubber in cold climate conditions, 
Trafikverket, Göteborg, 2012. 
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4 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultaten på frågeställningarna som är baserade på 
Genomförandekapitlet.  

 

4.1 Vilka motiv finns till att använda gummiasfalt?  
Användningen av gummiasfalt har positiva miljöeffekter i form av återvinnig av 
kasserade däck och minskade trafikbuller från de vägar där gummiasfalt tidigare 
har använts. Tillämpningen av gummiasfalt medför bättre egenskaper med 
avseende på trafiksäkerhet i form av bättre friktion och bättre vattenavrinning från 
vägytan. De främsta motiven till att använda gummimodifierad asfalt är att dålig 
kvalitet på befintliga vägbeläggningar, miljöfördelar i form av återvinning av däck, 
kostnadseffektivitet i form av längre livslängd och bättre förmåga att motstå 
sprickbildning jämfört med konventionella asfaltbeläggningar.  
Nedan ges en kort beskrivning av de främsta motiven till att använda 
gummimodifierad asfalt: 

4.1.1 Ökad säkerhet 

Gummimodifierade asfaltbeläggningar bidrar med förbättrad säkerhet genom 
exempelvis minskad risk för vattenplaning, snabbare vattendränering från 
vägbanan, minskad skvättning, minskad risk för ljusreflektion, bättre 
friktionsegenskaper och kortare bromssträcka, samt förbättrad sikt på grund av 
mörkare färg på beläggningen som medför att vägmarkeringar syns bättre. 

Ett flertal forskningsstudier har visat att antalet olyckor orsakade av våta vägbanor 
och antalet dödsfall minskar väsentligt efter utläggning av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar. Som en följd av dessa studier har ett flertal amerikanska 
delstater och ett antal europeiska länder beslutat att öka användningen av 
permeabla ytor med gummimodifierade asfaltbeläggningar för att minska antalet 
olyckor i samband med nederbörd som orsakar våta vägbanor.206 

Användning av gummimodifierat bitumen resulterar normalt i beläggningar med 
längre livslängd än beläggningar med konventionella bindemedel. Längre livslängd 
innebär färre avbrott för underhåll och reparationer och därmed mindre 
förseningar för trafikanterna och färre olyckor i samband med vägarbeten. Det är 
även värt att nämna att inblandning av gummigranulat i asfaltbeläggningar ger 
sladdresistenta vägytor med utmärkt färgkontrast för markering som i sin tur 
bidrar med säkrare vägar främst nattetid.207       

 

                                                 
206 George B. Way, Ali Zareh, Research in Tire/Pavement Noise Reduction and Safety, Arizona 
Department of Transportation, Arizona, 2012. 
207 R.G. Hicks, ASPHALT RUBBER DESIGN AND CONSTRUCTION GUIDELINES VOLUME I – 
DESIGN GUIDELINES, Northern California Rubberized Asphalt Concrete, Kalifornien, 2002.  
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I Sverige och i andra länder med kalla vintrar och mycket nederbörd är det viktigt 
att ha vägbeläggningar med hög friktion mellan vägbana och däck. På grund av 
mycket nederbörd är förekomsten av vattendimma i samband med regnvåta 
vägytor också ett annat problem som ofta kan uppstå. När det gäller dessa faktorer 
finns det stora förväntningar på att gummiasfalt kan bidra till förbättrad 
trafiksäkerhet på svenska vägar. Än så länge tyder det mesta på att introduktionen 
av asfaltbeläggningar med gummimodifierat bitumen kan medföra stor potentiell 
nytta för hela samhället, främst när det gäller trafiksäkerheten.208 

4.1.2 Lång hållbarhet 

Tillämpning av gummiasfalt som ytbehandling har visat sig vara funktionsduglig i 
mer än 15 år på ett flertal högtrafikerade motorvägar i Arizona. Tidigare 
framställda rapporter har konstaterat att tillämpning av ytbehandling bestående av 
gummiasfalt bidragit med mindre reflekterande sprickbildning och därmed också 
mindre behov av underhåll på de vägar där tekniken har tillämpats. Det har även 
konstaterats att ett tunt ytskikt gummiasfalt medför goda tätningsegenskaper och 
skyddar vägkroppen på ett bra sätt genom att det kan leda bort ytvatten. Genom 
användning av gummimodifierat bitumen på befintliga vägar har livslängden för 
de flesta vägbeläggningarna ökat med upptill 10 år, men i vissa fall också dubbelt 
så lång tid.209 Till skillnad från andra länder används dubbdäck i Sverige och detta 
förväntas påverka livslängden på gummimodifierade asfaltbeläggningar. Det finns 
antaganden som tyder på att livslängdsökningen kan halveras till följd av 
användning av dubbdäck.210   
 

4.1.3 Bullerdämpning 

Mätningar från USA och ett flertal europeiska länder har konstaterat att 
användning av gummimodifierade asfaltbeläggningar medför en reducering av 
trafikbuller vid vägar med 40 - 88 % jämfört med konventionella 
asfaltbeläggningar. Mätningarna är utförda på vägbeläggningar med både GAP och 
GAÖ. Det är ännu oklart hur länge de gummimodifierade asfaltbeläggningarna är 
tystare än de konventionella asfaltbeläggningarna.211  Utförda bullermätningar av 
gummimodifierade asfaltbeläggningar i Phoenix visar på en minskning med cirka 
10 decibel, motsvarande 90 % av ljudnivån på vissa vägar.212     

Forskningsstudier från USA konstaterar att tillämpning av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar kan minska trafikbullret med 3 - 12 decibel jämfört med andra 
vägbeläggningar bestående av betong eller konventionell asfalt. Effekterna av 

                                                 
208 Mats Wendel, Anders Berg, Gummiasfalt - Asfalt med gummimodifierat bitumen, Vägverket, 2007.  
209 Office of Flexible Pavement Materials, USE OF SCRAP TIRE RUBBER, State of California 
Department of Transportation, Kalifornien, 2005. 
210 Mats Wendel, Anders Berg, Gummiasfalt - Asfalt med gummimodifierat bitumen, Vägverket, 2007. 
211 Division of Engineering Services, ASPHALT RUBBER USAGE GUIDE, State of California 
Department of Transportation, Kalifornien, 2003. 
212 Arizona Department of Transportation, What is Rubberized Asphalt?, 
http://www.azdot.gov/quietroads/what_is_rubberized_asphalt.asp (Hämtad 2013-04-25). 
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trafikbuller ökar proportionellt med fordonens hastigheter. Vid en hastighet på ca 
60 km/h skapas den dominerande bullerkällan vid gränsytan mellan vägbanan och 
fordonens däck.213 

Enligt svenska bullermätningar medför tät graderad gummiasfalt en väldig 
marginell och försumbar bullerreduktion jämfört med motsvarande beläggning 
med konventionell asfalt. Däremot medför tillämpning av GAÖ en 
bullerreduktion på ca 2 decibel jämfört med motsvarande beläggning med 
konventionell asfalt.214 

 

4.2 Vilka hinder finns för utvecklingen av gummiasfalt? 
Användning av återvunnet gummidäck i asfaltbeläggningar är mycket mindre 
vanligt i Europa än vad det är i exempelvis USA. Detta beror främst på höga 
tillverkningskostnader och höga tillverkningstemperaturer som krävs under 
reaktionstiden för främst den våta metoden. Dessa höga temperaturer leder i sin 
tur till en hög energiförbrukning och därmed stora utsläpp.215 
Användningen av gummimodifierade asfaltbeläggningar förväntas dock öka 
kraftigt i Europa tack vare nya tillgängliga tillverkningsmetoder som kräver lägre 
tillverkningstemperaturer. 

En varm blandningsanläggning med en normal storlek har vanligtvis en 
produktion på ca 100 - 150 ton asfalt per timme. Eftersom en gummimodifierat 
bitumen kräver en lång reaktionstid minskar dock denna produktion per timme. 
Detta är något som leder till behovet av att installera flera stora behållare och nya 
utrustningar som upptar stora utrymmen som ofta inte är tillgängliga vid 
asfaltanläggningen. 

Tillsättning av gummi till bitumen ger en stark ökning av viskositeten, men kräver 
vanligtvis större mängder bindemedel. I vissa fall är större mängder bindemedel 
nödvändigt, men det är inte alltid önskvärt och leder bara till en ökning av 
tillverkningskostnaderna. Den temperatur som erfordras vid tillverkningen av den 
varma blandningen ska vara 160 °C eller högre. För att bibehålla denna höga 
temperatur måste behållaren/utrustningen där modifieringen sker arbeta med en 
självständig brännare. Vidare måste den färdiga blandningen upprätthållas vid 
nämnda temperaturer under en till två timmar. Den varma blandningen som 
produceras genom den våta metoden används vanligen som slitlager och måste 
innehålla en särskild typ av gradering. De standardguider som föreskrivs av de 
olika förvaltningarna kan inte användas.216 

                                                 
213 Bisek, rubber asphalt pavements improve driving safety, http://www.asfaltgumowy.pl/en/index-
2.html (Hämtad 2013-04-22). 
214 Ulf Sandberg, Mätning av buller och rullmotstånd Gummiasfaltbeläggningar Mätning, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
215 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
216 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
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Några andra hinder som finns för utvecklingen av gummiasfalt är att många länder 
inte har någon vidare erfarenhet av materialet och dåliga resultat från tidigare 
försök, men även att det inte finns entreprenörer med relevant kunskap om hur 
gummimodifierad asfalt ska tillverkas. Det finns väldigt svaga drivkrafter hos 
beläggningsentreprenörer när det gäller användningen av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar.  

Den främsta anledningen till detta är att entreprenörerna inte vill utveckla en 
produkt som i slutändan kommer att konkurrera med sina egna, redan 
dokumenterade produkter. Brist på förståelse för tekniken, brist på lokal expertis 
och utrustning är några andra faktorer som kan hindra utvecklingen och 
användningen av gummiasfalt. 

Entreprenörer i ett antal länder är helt emot utvecklingen av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar eftersom det medför längre livslängd jämfört med 
konventionella asfaltbeläggningar. De som producerar och säljer ballastprodukter 
tycker inte om det eftersom de säljer ca 50 % mindre stenmaterial och oljebolagen 
är också emot utvecklingen eftersom de säljer ca 30 % mindre bitumen. 

 

4.3 Hur kan inblandning av gummimodifierat bitumen i 
vägbeläggningar påverka miljö- och arbetsmiljö?  

Varje år slängs stora mängder däck som blir till avfall. För att lösa detta problem 
är det viktigt att införa nya strategier som innefattar hållbara teknologier som ger 
ständig nytta för allmänheten. För att bli av med utslitna däck använder sig många 
av världens länder av olika förbränningstekniker. Men förbränning av däck medför 
egentligen ingen samhällsnytta och resulterar i stora energiförluster och 
miljöföroreningar.217      

Det uppskattas att uppemot ca 900 miljoner däck kasseras årligen i världen. För 
myggor och andra oönskade skadedjur utgör dessa däck potentiella platser för 
fortplantning, vilket leder till en ohälsosam miljö. Dessutom kan upplag av 
kasserade däck fatta eld och orsaka stora miljöskador genom att det frigörs 
skadliga gaser i luften, men även genom att det kan frigöras olja från däcken som i 
sin tur kan påverka grundvattenförsörjningen negativt.  Genom att använda 
gummi från kasserade däck i asfaltbeläggningar kan antalet och storleken av 
oönskade däckupplag minskas, vilket också minskar oönskade bränder och 
grogrunden för oönskade och ohälsosamma skadedjur.218 

Idag utgör utslitna däck ca 70 % av all gummiavfall i världen och detta har lett till 
att kasserade däck blivit ett allt större globalt problem. Mätningar visar att fordon 
från enbart EU-länderna förbrukar ca 3 miljoner ton däck varje år. Användningen 
av däck och gummi förväntas öka ännu mer, vilket i sin tur leder till att allt större 

                                                 
217  Douglas D. Carlson, Han Zhu, Ph.D, Asphalt-Rubber: An Anchor to Crumb Rubber Markets, Third 
Joint UNCTAD/IRSG Workshop on Rubber and the Environment, Arizona, 1999. 
218 George B. Way, Kamil Kaloush, Krishna P. Biligiri, Asphalt-Rubber Standard Practice Guide, 
Rubber Pavements Association, Arizona, 2012. 
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mängder däck kommer att kasseras. Genom att återanvända gummi från utslitna 
däck i asfaltbeläggningar kan en renare och mindre skadlig miljö erhållas.219  

Mjukningsmedel i form av högaromatiska oljor och högre tillverknings-
temperaturer för gummiasfalt är några av de faktorer som kan anses bidra med en 
ökning av utsläppen jämfört med konventionell asfalt. Det bör dock noteras att 
inga allvarliga risker har påvisats genom de studier som utförts under de senaste 
15 åren. En av de faktorer som medför att gummiasfalt kan anses vara mer 
ohälsosam än konventionell asfalt är att det luktar mer. Anledningen till detta är 
att människor har en naturlig tendens att tro att starka lukter indikerar en fara. 

Det finns väldigt få studier som tyder på att tillämpning av gummiasfalt, jämfört 
med konventionell asfalt, medför större hälsorisker för asfaltarbetarna och 
personalen på gummiinblandningsverket. Forskningar har påvisat att riskerna med 
användning av gummiasfalt inte alls skiljer mycket från de risker som finns med 
konventionell asfalt.220  

Många studier av arbetstagarnas exponering för potentiellt farliga ämnen i form av 
ångor och rök i samband med användning av gummiasfalt har utförts. Blandning 
och modifiering av bitumen med gummigranulat vid höga temperaturer ökar ofta 
koncentrationerna av ett antal föreningar jämfört med konventionella bindemedel. 
Men dessa föreningar överskrider väldigt sällan de tillåtna/fastställda 
gränsvärdena. Det finns således inga tecken på att gummiasfalt medför större 
hälsorisker än konventionell asfalt.221   

Asfaltarbetarnas exponering för PAH:er är enligt svenska mätningar mycket låg 
vid arbeten med gummiasfalt.222  Det har tidigare rapporterats att asfaltarbetarna 
har upplevt irritationer i luftvägar och känt sig illamående i samband med läggning 
av gummimodifierade asfaltbeläggningar. Detta har uppstått vid väldigt höga 
lufttemperaturer och då det i princip varit helt vindstilla. Det har senare visat sig 
att det är exponeringen av kemikalier och dess otrevliga lukter som har orsakat 
dessa problem. Men exponeringen av kemikalierna är långt under de fastställda 
gränsvärdena och utgör ingen ökad hälsorisk jämfört med konventionell asfalt.223   

Tidigare har det uttryckts oro rörande effekten av gummimodifierade 
asfaltbeläggningar på luftkvaliteten, speciellt har oron varit relaterad till 
gummiinblandningsverkets utsläpp av växthusgaser, asfaltarbetarnas hälsa och 
säkerhet.224  Gummigranulat som blandas in i bitumen innehåller egentligen inte 
några ovanliga kemikalier som presenterar några nya hälsorisker. Det består 
                                                 
219 Bisek, rubber asphalt pavements improve driving safety, http://www.asfaltgumowy.pl/en/index-
2.html (Hämtad 2013-04-22). 
220 Division of Engineering Services, USE OF SCRAP TIRE RUBBER, State of California Department 
of Transportation, Kalifornien, 2005. 
221 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
222 Håkan Thoren, Occupational health studies in pilot study 2006 and the rubber asphalt project 2007 
– 2009 commissioned by the Swedish Road Administration, AB Previa, Jönköping, 2010.  
223 Leif Viman, Gummiasfaltbeläggning: Sammanställning av utförda mätningar och provningar, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, 2011. 
224 Division of Engineering Services, USE OF SCRAP TIRE RUBBER, State of California Department 
of Transportation, Kalifornien, 2005. 
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mestadels av olika typer av gummi och andra kolväten, svart kol, oljor, och vissa 
fyllmedel. De flesta av de kemiska föreningarna som ingår i gummigranulaten 
finns även i viss utsträckning i konventionell asfalt som används som 
vägbeläggning, även om proportionerna är olika.225   

Under senare år har ett antal mätningar med avseende på exponeringen för 
utsläpp genomförts i USA och samtliga har påvisat att användning av gummiasfalt 
inte medför några större hälsorisker än konventionell asfalt.226    

                                                 
225 S. Mavridou, N. Oikonomou, A. Kalofotias, “Integration of end-of-life tires in the life cycle of road 
construction”, EU-LIFE+ Environment Policy and Governance, Thessaloniki, 2010. 
226 R. Gary Hicks, Susan Tighe, and DingXin Cheng, Rubber Modified Asphalt Technical Manual, 
Ontario Tire Stewardship, Toronto, 2012. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi examensarbetet utifrån de syften, mål och 
frågeställningar som vi har ställts upp. Diskussionen är uppdelad i två delar, en 
resultatdiskussion och en metoddiskussion.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna rapport var att bidra med ökad kunskap om användningen av 
gummiasfalt.  

Målet med arbetet var att utreda vilka egenskaper som eftersträvas/anses kunna 
förbättras genom användning av gummiasfalt, samt att påvisa de miljö- och 
arbetsmiljöeffekter metoden kan föra med sig om den introduceras på det svenska 
vägnätet. 

5.1.1 Vilka motiv finns till att använda gummiasfalt?   

Precis som vi trodde redan innan vi började med detta arbete visade det sig ganska 
snabbt att tekniken med gummiasfalt har fler fördelar än nackdelar. Gummiasfalt 
har använts i uppemot 50 år snart och håller på att etableras som 
vägbeläggningsmaterial i stora delar av världen. Detta tyder på att tekniken har 
varit framgångsrik och att det har funnits och finns ett behov av 
vägbeläggningsmaterial som anses ha bättre egenskaper än de befintliga 
vägbeläggningsmaterialen.  

Kvaliteten på en vägbeläggning styrs mer eller mindre av ekonomin. Sverige och 
andra länder som testar och/eller använder tekniken med att blanda in 
gummigranulat i asfaltbeläggningar har som ett mål att kunna erhålla ännu bättre 
asfaltkvalitet till att använda på vägarna. Ett av de främsta motiven till att använda 
tekniken med gummiasfalt är att kunna använda ett vägbeläggningsmaterial med 
längre livslängd än traditionell asfalt. Genom litteraturstudier och mailkontakt med 
olika personer med olika positioner och roller i ett antal länder har det visat sig att 
nästan alla länder har samma motiv till att använda tekniken med gummiasfalt och 
det är att få en produkt som är mer hållbar, mer miljövänlig och mer 
kostnadseffektiv än konventionell asfalt. Andra egenskaper som även har väckt 
stort intresse är att tillämpningen av gummiasfalt inneburit lägre bullernivå på de 
vägar där det har använts tidigare, främst i delstaterna i USA där man har lång 
erfarenhet av denna beläggningstyp.  

Trots att motiven till att använda gummiasfalt nästan är likadana för de flesta 
länderna har det även visat sig att tillämpningen av tekniken kan ha lite olika 
fördelar beroende på var det används. I exempelvis USA har man tidigare haft 
enorma problem med kasserade däck och stora däckupplag, men genom att ha 
hittat ett sätt att kunna återanvända dessa däck i asfaltbeläggningar har man löst 
många av problemen.   
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I Sverige är man däremot enbart intresserad av en prestandahöjning och 
återvinningen av däck har ingen större betydelse för användningen av 
gummiasfalt. Anledningen till detta är att nästan alla kasserade däck redan 
återanvänds i Sverige.  

Resultatet är helt i linje med vad tidigare publicerat material och tidigare utförda 
forskningsstudier har kommit fram till.  

5.1.2 Vilka hinder finns för utvecklingen av gummiasfalt? 

De hinder som vi har tagit upp i denna rapport är de hinder som redan är kända, 
men det kan även finnas andra hinder/problem som ännu inte blivit upptäckta. 
Det finns säkerligen lösningar på de flesta av de nämnda hindren och det är viktigt 
att känna till alla eventuella hinder och problem med tillämpningen av gummiasfalt 
för att därefter kunna tydliggöra dess orsaker och risker för att sedan kunna lösa 
hindren. Våra utförda litteraturstudier och kontakter med olika personer med olika 
roller och positioner i ett antal länder har visat att ett av hindren för utvecklingen 
av gummiasfalt är att det krävs vissa speciella utrustningar i samband med 
blandning och sprutning av gummiasfalt. Många entreprenörer har inte riktigt 
vågat satsa på denna teknik och detta beror till stor del på att tillämpningen av 
tekniken med gummiasfalt kräver stora kapitalinvesteringar. Detta har lett till att 
entreprenörer har behövt någon typ av försäkran om att det kommer att finnas 
tillräckligt med framtida projekt med denna teknik för att motivera sådana stora 
investeringar.   

Införandet av all ny teknik tar tid och även i Arizona, där tekniken med 
gummiasfalt har utvecklats har rutinmässig användning tagit flera decennier att 
uppnå. Tillämpningen av gummiasfalt i främst de europeiska länderna har börjat 
utvecklas sedan i början på 1990-talet, då patentet togs bort för produkten i 
Arizona. Ett annat hinder för utvecklingen av gummiasfalt är att många länder 
saknar speciella anläggningar som kan göra om däck till gummigranulat och detta 
har medfört ytterligare ökade kostnader för tillämpning av tekniken. Dessutom är 
höga tillverkningstemperaturer ett annat hinder för utvecklingen av gummiasfalt.  

Vi har studerat alla de tidigare nämnda hindren när det gäller Sverige och det har 
visat sig att många av de eventuella hindren har blivit lösta och/eller är på god väg 
att lösas. När det gäller tillgången på färdigt gummigranulat har bygget av Ragn-
Sells nya granulatfabrik medfört att Trafikverket, som enda initiativtagare till 
användningen av gummiasfalt i Sverige, inte längre behöver köpa in 
gummigranulat från andra länder.  

Tack vare att olika tillsatsprodukter har tillkommit på marknaden har det under 
senare år även blivit möjligt att tillverka gummiasfalt vid lägre temperaturer än 
tidigare. I Sverige har Trafikverket tecknat ett avtal med Skanska som ska ansvara 
för produktionen av gummiasfalt och i dagsläget testas olika tillsatsmedel för att 
inom en snar framtid kunna tillverka gummiasfalt vid lägre temperaturer. Den 
teknik som idag används i Sverige kostar ca 25 % mer än konventionell asfalt, men 
skillnaden i pris förväntas sjunka ännu mer eftersom en ny anläggning har köpts in 
av Skanska med högre kapacitet.  
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5.1.3 Hur kan inblandning av gummimodifierat bitumen i 
vägbeläggningar påverka miljö- och arbetsmiljö?  

Miljö- och arbetsmiljö kommer alltid att vara en omdebatterad fråga i bygg- och 
anläggningsbranschen. När det gäller inblandning av kasserade däck i 
asfaltbeläggningar har det visat sig att stort fokus ligger på utsläpp av skadliga 
partiklar till luft och vatten, men även asfaltarbetarnas exponering har blivit en allt 
mer debatterad fråga.  

Enligt våra litteraturstudier från ett antal utvalda länder har vi fått reda på att 
kasserade däck är ett större problem än vad vi faktiskt trodde och hade förväntat 
oss från början. Detta beror till stor del på att vi i Sverige är mer miljömedvetna 
än många andra länder och återanvänder redan alla, eller stora delar av alla utslitna 
däck. Vi har även sett att många vetenskapliga rapporter utomlands använder 
benämningen ”avfall” i samband med utslitna, kasserade däck och detta tycker vi 
är helt fel. Vi anser att det gummigranulat som framställs av utslitna däck är en 
mycket värdefull råvara som inte kan/skall betraktas som avfall.  

Genom inblandning av gummigranulat från utslitna däck i asfaltbeläggningar har 
det blivit möjligt att återanvända en produkt som tidigare varit en stor miljöfara till 
en ny produkt som både löser den miljöfaran och samtidigt för med sig flera 
miljöfördelar. Detta anser vi vara en god början mot en renare miljö, främst i 
länder som exempelvis USA där man tidigare haft enorma problem med stora 
däckupplag och stora däck bränder som förorenat miljön. 

För de länder som inte har några problem med kasserade däck finns det andra 
miljöfördelar. Genom att tillämpa tekniken med gummiasfalt i Sverige kan stora 
besparingar göras när det gäller naturresurser eftersom gummiasfalt har så goda 
egenskaper att den kan appliceras i mindre tjocklekar och med längre livslängd än 
konventionella vägbeläggningar. Detta leder till att det förbrukas mindre 
naturresurser i form av exempelvis stenmaterial, gummi och fossila bränslen.  

Det är även värt att nämna att många tidigare rapporter från början på 2000-talet 
har påpekat att tekniken med gummiasfalt normalt kräver högre 
tillverkningstemperaturer än konventionella asfaltblandningar vilket medför större 
utsläpp av ohälsosamma partiklar. Men detta anser vi inte våra någon fara längre 
eftersom nya tekniker och metoder för att tillverka gummiasfalt vid betydligt lägre 
temperaturer redan har utvecklats och utvecklas ständigt.  

När det gäller teknikens påverkan på arbetsmiljön har det utförts många 
vetenskapliga forskningar och undersökningar främst i USA, men också i Sverige 
och andra europeiska länder. Samtliga av de vetenskapliga 
undersökningarna/forskningarna som vi har studerat konstaterar att 
användningen av gummiasfalt inte alls medför några större hälsorisker än 
konventionell asfalt, varken när det gäller beläggningsarbetarna eller personalen 
som arbetar på gummiinblandningsverket.  
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5.2 Metoddiskussion 
Genom vår litteraturstudie har vi upplevt att det har funnits en hel del information 
som varit relevant för det ämne som vårt examensarbete har behandlat. Dock har 
nästan all material varit från utlandet och främst USA. Men det har även funnits 
ett antal svenska rapporter som har kunnat användas. Det som vi anser har 
fungerat bra är att det har funnits väldigt mycket material som vi har haft nytta av. 

Det har även varit bra att vi har haft möjlighet att kunna ladda ned en hel del 
publikationer från utgivarnas hemsidor, samt att vi har fått ta del av en del nya 
publikationer från våra handledare på Trafikverket.  

Det som vi kunde ha gjort bättre hade varit att ha krävt lite mer 
ingående/detaljerade svar på våra ställda frågor till de olika personerna som vi 
kontaktade i ett antal länder. Detta märkte vi i slutet på examensarbetet då det 
visade sig att de olika personerna bidrog med en hel del information som vi inte 
hade kommit fram till genom våra litteraturstudier. Då de olika personerna hade 
olika positioner och roller i olika länder fick vi ta del av flera olika synvinklar och 
detta var bra enligt vår uppfattning.  

Vi anser att tillförlitligheten hos våra använda källor har varit mycket hög eftersom 
vi enbart har tagit hjälp av material och publikationer från olika myndigheter och 
branschorganisationer. Vi har även tagit hjälp av en del forskningsrapporter och 
ett flertal doktorsavhandlingar som har framställts genom vetenskapliga 
undersökningar och forskningar.   
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 

6.1 Slutsats 
De slutsatser som kan göras utifrån arbetets resultat är att gummiasfalt är en bättre 
och mer kostnadseffektiv produkt än konventionell asfalt. Tillämpning av 
tekniken med gummiasfalt har hittills visat goda resultat både i Sverige och i 
många andra länder som använt produkten till vägbeläggningar.  

Genom inblandning av gummigranulat i asfalt erhålls en asfaltbeläggning med 
bättre prestanda och med mindre underhållsbehov än konventionella 
asfaltbeläggningar. Med bättre prestanda menas främst bättre friktion, längre 
hållbarhet, bättre bullerreducering, samt bättre förmåga att motstå sprickbildning. 

Det utvecklas ständigt nya metoder, tekniker och tillsatsmedel som bidrar med att 
gummiasfalt kan tillverkas vid lägre temperaturer och detta är väldigt viktigt 
eftersom lägre temperaturer leder till mindre utsläpp och lägre energiförbrukning 
som är bra för både miljön- och arbetsmiljön.  

Gummiasfalt är ännu inte konkurrenskraftig på den totala asfaltmarknaden. Några 
av anledningarna till detta är att inblandning av gummigranulat i asfalt fortfarande 
är en relativ ny teknik i många länder, samt att införandet av all ny teknik behöver 
tillämpas i flera decennier för att kunna uppnå långsiktiga resultat.  

Den största nackdelen med gummimodifierad asfalt är priset, alltså att 
investeringskostnaden för gummiasfalt är för hög jämfört med 
investeringskostnaden för konventionell asfalt. Om användningen av gummiasfalt 
visar på bättre prestanda, jämfört med konventionell asfalt, på lång sikt kommer 
efterfrågan att öka. När efterfrågan ökar kommer även konkurrensen mellan 
entreprenörerna att öka och detta leder i sin tur till att priset för produkten 
kommer att sjunka. Om detta sker i framtiden kan gummiasfalt konkurrera med 
konventionell asfalt och därmed bli ett ledande vägbeläggningsmaterial på 
marknaden. 

 

6.2 Rekommendationer 

För vidare studier eller fördjupning rekommenderar vi att det ska utföras 
ytterligare undersökningar med avseende på miljö- och arbetsmiljöeffekter i 
samband med användning av gummiasfalt. Vidare bör det undersökas i vilken 
omfattning användning av dubbdäck kan påverka gummimodifierade 
asfaltbeläggningars livslängd. Slutligen rekommenderar vi att undersöka effekten 
av olika tillsatser som kan användas för att sänka tillverkningstemperaturerna för 
gummimodifierad asfalt.      
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1. Frågeformulär. 

 

Hej (......) 
 
Vi är två studenter från Tekniska Högskolan i Jönköping (Sverige) som ska göra ett 
examensarbete om gummiasfalt. Vi vill försöka få fram olika för- och nackdelar med 
att använda gummiasfalt. Vi hoppas ni kan hjälpa oss att besvara följande frågor: 
 
Om gummiasfalt används i (....): 

 

1.   1. I vilken omfattning och på vilket sätt används gummiasfalt i (.......)? 
      2. Vilka miljö- och arbetsmiljöeffekter har påvisats? 
      3. Finns det några rapporter avseende miljöundersökningar som vi eventuellt kan  
          ta del av? 
 
2.   1. Vilka motiv finns för att använda gummiasfalt i (.....)? 
 
3.   1. Vilka produktionsmetoder används idag? 
      2. Finns det förslag på andra metoder som kan vara bättre med avseende på  
          miljö- och arbetsmiljö? 
 
4.   1. Vilka hinder finns för utvecklingen av gummiasfalt? 
      2. Hur stor är produkten i förhållande till totala marknaden för asfaltsmassa? 
      3. Hur stor betydelse/påverkan har klimatförhållandena för användningen av  
          gummiasfalt? 
 
Om gummiasfalt inte används i (....): 

 

1. Vilka motiv finns för att inte använda gummiasfalt? 
2. Är det möjligt att gummiasfalt kan användas i (....) i framtiden? 
 
Vi är tacksamma för svar och hoppas vi kan komma i kontakt med er i framtiden om vi 
har fler frågor. Vi är även tacksamma för all övrig information som kan vara till hjälp 
under vårt examensarbete. 
Slutligen uppskattar vi om ni kan beskriva kort om vilken roll ni och er organisation 
har. 
 
Med Vänliga Hälsningar / 
Ardawan Shaker och Shwan Shaker 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

76 

9.2 Bilaga 2. Svar från Erik Nielsen, Danmark  

1.   1. To what extent and in which way is rubber asphalt used in Denmark? 

Road+ has according to my knowledge only been used for a few trials section. Some contractors may 
have tested the concept of Road+ but nothing have been published/announced from such trials. Road+ 
must in Denmark be used through the dry process for several reason. The bitumen storage tanks have 
internal heating pipes which will be clogged by rubber particles if used for Road+ after the wet 
process. Even though the asphalt plants in Denmark are capable of handling polymer modified bitumen 
with a high content of SBS, none of the plants have internal diameters of their pipe system to 
accommodate pumping of rubberized binder. 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated? 

From the ready available information concerning Road+ and environmental information from the 
Swedish project under Torsten Nordgren, Trafikverket the environmental aspects have not directly been 
an issue in the recent project with trial sections. To gain experience with smell and similar point the 
contractor issued a questionnaire for the workers involved in the trials. 

2.   1. What are the motives to use rubber asphalt in Denmark? 

Denmark are in general looking favorably on modifying asphalt materials – primarily in order to 
improve rutting resistance. For this reason Road+ is one option. 

3.   1. Which production methods are used in Denmark and why? 

See under 1.1 

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 

issues and work environment? 

At the moment we are not using Life Cycle Assessment and Carbon footprinting in evaluation between 
different pavement solutions. Wer have just started a project in order to obtain some guideline for this 
in the future together with the asphalt contractors. 

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

One of the obvious obstacles that we have in Denmark is the following situation. We (the asphalt 
contractors) have for many years been experienced in using polymer modified bitumen or polymer 
modified asphalt and have developed their company products with good durability history. Road+ has 
some difficulties in getting into the Danish market, because there is some times very little incentive for 
the asphalt contractors to start a product development activity that in the end will compete with their 
own already documented products. I guess that economy of the different solutions will be a key issue for 
this. Road+ has also the obstacle that previous experience some decades ago with rubber in asphalt in 
Denmark has been quite negative. 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt? 

Apart from trial that the asphalt contractors have performed that I have not been aware of I know only 
of a few pavements. I guess that the industry have been waiting for the outcome of this research project 
to demonstrate if it was viable or not to have an interest in the product. The market share is not 
measurable in percentages. 

4.   3. Which importance/ effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt? 

I think that ROAD+ is seen as “just another way to modify” asphalt. So any arguments related to 
polymers in asphalt and climate conditions is also seen as covering Road+. 

If rubber asphalt is not used in Denmark: 

1. What are the motives of not using rubber asphalt? 

I believe that for this question is more or less answered by the information above. 

1. Is it possible that rubber asphalt can be used in Denmark in the future? 

Yes, but the market will be limited; very much dependent on price of Road+ versus price of SBS 
polymer, and the evaluation of risk taking by each asphalt contractor when he assesses the durability 
aspect against present and former experience. 
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9.3 Bilaga 3. Svar från Carl C. Thodesen, Norge  

1.   1. To what extent and in which way is rubber asphalt used in Norway? 

Rubberized asphalt is practically not used at all in Norway, there have been some trial attempts with 

dry process, but to date none have been particularly successful. As a result of this, rubberized asphalt 

has developed somewhat of a bad reputation in Norway 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated? 

To my knowledge no environmental or safety aspects have been demonstrated in Norway. One dry mix 
rubber section was laid as part of the environmental roads program, however, during production so 
many problems were encountered that the pavement was abandoned. 

1.   3. Are there any reports concerning environmental and technology studies that we possibly 

can look at? 

I would look at the following report: 
http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/bildekk_norconsult_rapport_februar2011.pdf 

2.   1. What are the motives to use rubber asphalt in Norway? 

Ideally asphalt rubber would be used du e to its ability to resist permanent deformation and resist 
thermal cracking. 

3.   1. Which production methods are used in Norway and why? 

Currently only variations of the dry process have been used, some companies are considering using 
newer generation products that are added "dry" but that have a "wet" reaction. The reason the dry 
method is preferable lies primarily in the fact that it requires less equipment to be purchased, and does 
not force the contractor to learn the nuances of wet method asphalt rubber. 

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 

issues and work environment? 

A number of contractors have commented on the smell and said that due to the smell of rubberized 
asphalt they would struggle to get the necessary permits from the neighbourhood associations to 
produce the material. 

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

In order for rubberized asphalt to make the necessary steps revisions in the mix design of existing 
asphalt recipes need to be revised to account for both the higher binder contents of rubberized asphalt 
as well as the potential changes to the stone skeleton and filler amount. Production and compaction 
procedures will also need to be revised for appropriate use in asphalt rubber mixes. 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt? 

Currently there is no market for asphalt rubber, if Asphalt rubber were to become accepted it most 
likely would have a possibility of getting 15-20% of the asphalt market. 

4.   3. Which importance/ effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt? 

The benefits of using asphalt rubber are dependent on the climate, the most important climatic 

conditions are: Resistance to cold temperatures, Resistance to deicing materials 

If rubber asphalt is not used in Norway: 

1. What are the motives of not using rubber asphalt? 
The reasons that RA is not used in Norway: 

• No history of using it 
• Bad previous experiences 
• No contractors with relevant knowledge on how to produce it 
• No asphalt mixes that are especially beneficial with rubber 

2. Is it possible that rubber asphalt can be used in Norway in the future? 
Rubberized asphalt could be used in Norway in the future, there is currently one contractor doing work 
on developing dry mix products for use in the Norwegian market. 
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9.4 Bilaga 4. Svar från Olle R. Larsen, Norge  

If rubber asphalt is used in Norway:   

1.   1. To what extent and in which way is rubber asphalt used in Norway? 

Rubber from recycled tires have very little been is used in asphalt in Norway. 
In 1983-1985 we used rubber i the first SMA mix in a competition The most wear resistance asphalt 
ever.  Sections with this rubber asphalt show after 3 years on the road with an average yearly traffic of 
95 000the best results concerning rut depth. 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated? 

Using rubber in asphalt production create at 180°C a significant unpleasant smell. Nabors to the 
asphalt plant complain to this small with the result that production was forbidden. 

1.   3. Are there any reports concerning environmental and technology studies that we possibly 
can look at?  

Sorry, not that l know of. Try ExxonMobil they worked with this issue back in early 80. 

2.   1. What are the motives to use rubberized asphalt in Norway? 

Today the potential is more cost efficiently reduce rut development on high volume roads vs. PMB 

3.   1. Which production methods are used in Norway and why? 

Dry mix method 

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 
issues and work environment? 

Wet mix is to complicated vs. dry and logistic will kill the economic potential. 

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

If using the dry method, none. 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt? 

The Norwegian marked for rubber in asphalt is 0 at present. The potential may be 5-10% of the total 
on behalf of PMB. 

4.   3. Which importance / effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt? 

Since rubber don’t disolves into bitumen as polymer the binder will not have the same elatisity as PMB. 
The rubber may act as a elastic filler and give some   elastisity the road     and prevent cracking during 
frees thaw periods. 

 

If rubber asphalt is not used in Norway: 

1. What are the motives of not using rubber asphalt? 
  

2. Is it possible that rubber asphalt can be used in Norway in the future? 

There is work going on at the Technical University in Trondheim on this issue. At the same time as 
SINTEF is doing research for both the roadholder and å privat company    comparing rubber vs. PMB. 
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9.5 Bilaga 5. Svar från Jorge Sousa, Portugal  

If rubber asphalt is used in Portugal, China or USA: 

1.   1. To what extent and in which way is rubber asphalt used in Portugal, China or USA? 

Portugal: Please see www.recipav.pt for a listo f 80% of the projects done in Portugal with asphalt 
rubber. Now the economy is very bad so no one is doing any roads. 

China: about 62 companies are now doing some sort of asphalt rubber. Many roads have asphalt 
rubber 

USA: California as a mandate to use 35% of mix tonnage with some sort fo asphalt rubber. Arizona, 
Texas have wide spread use of asphalt rubber. New Jersey and Florida also use it. Other states have 
very limited use. 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated?  

All. No one has identified ever any down side from the environmental and safety aspects. Obviously it 
has the huge positive side of using recycled tires, lowest CO2, etc. 

1.   3. Are there any reports concerning environmental and technology studies that we possibly 

can look at? 

Yes. Please contact Mark Belshe at RPA. 

2.   1. What are the motives to use rubber asphalt in Portugal, China or USA? 

When it is used it is because it is cost effective and also because it reduces noise and accidents. 

3.   1. Which production methods are used in Portugal, China or USA and why? 

Normal wet method. It is the only cost effective (vs dry methos) 

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 

issues and work environment? 

Yes. New procedure. www.rubind.com 

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

Yes.. it is cost effective.  Contractors do not like it because it makes pavements last longer, quarries do 
not like it because they sell about 50% less agregate. Oil companies do not like it because they sell 
about 30% less bitumen 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt? 

In China probably 5 %           

in Califnronai , Arizona e Texas about 30% 

in Portugal probably 2% 

4.   3. Which importance / effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt? 

Asphalt rubber can be used with equal benefits in all climates. 
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9.6 Bilaga 6. Svar från Jan Kudrna, Ondrej Dasek, 
Tjeckien 

If rubber asphalt is used in The Czech Republic: 

1.   1. To what extent and in which way is rubberized asphalt used in The Czech Republic? 

In the years 1998 to 2002 the dry method was used and due to some failures the technology was 

abandoned. 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated? 

Environment: Material usage of tyres, traffic noise reduction 

Safety: Good skid resistance, surface drainage (lower water fog behind cars – in case of porous layers) 

1.   3. Are there any reports concerning environmental and technology studies that we possibly 

can look at? 

Yes, attached 3 papers 

2.   1. What are the motives to use rubber asphalt in The Czech Republic? 

Material using of ground tyre rubber, climate change (hot summer and cold winter) and lower quality 

of paving bitumen were main motivation of use Asphalt-rubber. 

3.   1. Which production methods are used in The Czech Republic and why? 

The dry method was used due to simple production. As low control of process (dosing of rubber, time of 

mixing, reaction and low temperature during paving were main reason of unreliable quality of asphalt-

rubber. The wet method is fully automatically controlled, the homogenous mixtures are produced.   

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 
issues and work environment? 

No 

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

Bad experience with formely used dry method,  obstacles of polymer modified bitumen producers and 

strong position of great asphalt mixtures producers especially company that produce PmB (EUROVIA, 

COLAS). 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt? 

Up to now only 0,15 %. 

4.   3. Which importance / effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt? 

The effect of climate condition was among the main reason of using AR (hot summer and winter with 

long period of temperature daily changing of freezing and thawing period and several days with 

temperature lower than  -20 °C.) 
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9.7 Bilaga 7. Svar från Mark Belshe, USA  

If rubber asphalt is used in USA: 

1.   1. To what extent and in which way is rubber asphalt used in USA? 

Rubberized asphalt and asphalt rubber is used in many states both in hotmix applications and in spray 
applications.  In hotmix it is used in dense graded mixes, gap graded mixes and open graded mixes.  In 
spray applications it is used as a surface pavement preservation strategy and also as an interlayer to 
inhibit crack reflection. 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated? 

Please go to www.rubberpavements.org and click on the library tab.  You will find a wealth of research 
on all aspects of using asphalt rubber. 

1.   3. Are there any reports concerning environmental and technology studies that we possibly 
can look at? 

See answer above. 

2.   1. What are the motives to use rubber asphalt in USA? 

The long term performance leads to lower life cycle costs.  Also there are environmental concerns that 
encourage its use. 

3.   1. Which production methods are used in USA and why? 

Primarily wet methods are used, both in field blends and terminal blends.  There is a limited amount of 
dry processes being used but they are not widely accepted. 

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 
issues and work environment? 

Probably the wet processes lend themselves to enhance environmental performance. 

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

Lack of understanding of the technology, lack of local expertise and equipment and possibly up front 
first time costs. 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt? 

These are specialty mixes and spray applications and probably represent less than 10% of their 
respective markets. 

4.   3. Which importance / effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt? 

Cold weather adds additional challenges in the field and may discourage some from trying it. 

 

If rubber asphalt is not used in USA: 

1. What are the motives of not using rubberized asphalt? 

It is used in probably 30 states in the America in some form or another and acceptance is growing. 

2. Is it possible that rubberized asphalt can be used in USA in the future? 

It is used. 
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9.8 Bilaga 8. Svar från Adam Bisek, Polen  
 
Please visit our websites www.bisek.com.pl and http://www.asfaltgumowy.pl/en/. You should find a lot  

of answers for Your questions there. We also attach presentation of Mr. Bisek called „Asphalt Rubber -   

a new koncept for asphalt pavements in Poland” where You would be able to find a lot of informations  

too.  

 

To answer Your last 2 questions…. Taking into consideration environmental protection issues we do  

not know any motives of not using rubberized asphalt in Poland, especially becouse of the fact that we  

transform waste into useful produkt which is cheaper and better from the others. Latly we are  

producing and using more and more rubberized asphalts in Poland. Interest in it is increasing every  

year. That is one of the reason why we are working on compound of mastics asphalts used for covering  

bridges and overpasses.  Actually we are prepering to implement our rubber asphalt technology in  

India and Sri Lanka.  

 

If You don’t manage to find all answers on our website and in presentation feel free to contact us  

again. We will be happy being able to help You. 

 

Best Regards, 

 

Adam Bisek 

Agata Wasilewska (assistant) 
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9.9 Bilaga 9. Svar från Michael Hvam, Tyskland  

If rubber asphalt is used in Germany: 

1.   1. To what extent and in which way is rubber asphalt used in Germany? 

The use of rubber in asphalt is now since the end of 2012 part of the German “Regelwerk” from FGSV. 
It can be used in the dry as well as in the wet process. It is difficult to establish the market share in 
Germany, since there are no official numbers. About 30 % of all bitumen in Germany is polymer 
modified and far less than 10% of this is rubber modified. The market is however expected to grow 
rapidly because of the implementation in the “Regelwerk”. 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated? 

For Road+ we have made studies about emission, migration, recyclability and greenhouse gas savings. 
In the “regelwerk” it is stated that when mixing the asphalt the max. temperature allowed is 170 ⁰C to 
avoid emission. 

1.   3. Are there any reports concerning environmental and technology studies that we possibly 

can look at?  

On the Genan website www.genan.eu you can download a variety of studies concerning environment 
and technology.  

2.   1. What are the motives to use rubber asphalt in Germany? 

a. There have been concerns about the availability and price stability of the polymer normally used 
(mainly SBS). b. The use of rubber opens up new technologically possibilities e.g. increasing of the 
bitumen content, noise reducing layers etc. c. The quality of the base bitumen has decreased the last 
years and rubber is not as sensible to the quality as new polymers. d. Cost savings. e. Environmentally 
friendly; recyclable product which saves CO2. 

3.   1. Which production methods are used in Germany and why? 

Wet: Road+ is added using low or high shear the same places where they produce normal PMB. The 
old way of modifying known as the “Arizona- method” is not used.  

Dry proces: There are two systems; Road+ is the only product which can be added directly into the 
asphalt mixer without any pre activating process. You can also find pellets which consist of rubber 
(around 30-40%), bitumen or oil and wax or an anti-sticking agent. These pellets are normally quite 
expensive and have low rubber content. According to the German “Regelwerk” you have to inform 
about the content of rubber in your product when you modify. 

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 

issues and work environment? 

The use of Vestenamer in Road+ lowers the emission and we have lower emission than SBS.  

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

When using the wet process the bitumen is not storage stabile for a longer time. 

Generally speaking it´s a very conservative market which take a long time to penetrate. 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt?  

See add.1. 

4.   3. Which importance / effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt?  

It can be used in cold as well as in hot climate. 
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9.10 Bilaga 10. Svar från Serji Amirkhanian, USA  

1.   1. To what extent and in which way is rubber asphalt used in USA? 

Many states use rubberized asphalt (in different forms and specifications) in their everyday activities. 

1.   2. Which environmental and safety effects have been demonstrated? 

Many studies have been conducted regarding these issues.  All of the research results have indicated 
that these materials do not cause any harm to humans or the environment. 

1.   3. Are there any reports concerning environmental and technology studies that we possibly 
can look at? 

Attached. 

2.   1. What are the motives to use rubber asphalt in USA? 

Because of better engineering properties (compared to conventional mixtures) and environmental 
issues (using scrap tires), many states have decided to use these materials.  

3.   1. Which production methods are used in USA and why? 

The wet process.  Contractors like it since it is easier than the dry process. 

3.   2. Are there any suggestions on other methods that may be better regarding the environment 

issues and work environment? 

I think that all of the processes will contribute positively in this area.  

4.   1. What are the obstacles to the development of rubber asphalt as a material? 

Many things: 1) lack of experience; 2) politics; 3) lack of specs 

4.   2. How huge is the product relative to the total market for asphalt? 

Anywhere that you use polymerized asphalt, these materials could be utilized.  

4.   3. Which importance / effect do the climate conditions have for the usage of rubber asphalt? 

These materials could be used in many conditions from 45 C to -20 C temperatures. 
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9.11 Bilaga 11. Svar från Mats Wendel, Sverige 
  

1.   1. I vilken omfattning och på vilket sätt används gummiasfalt i Sverige? 

I dagsläget på utvalda sträckor för att utvärdera dess funktion och prestanda. 

1.   2. Vilka miljö- och arbetsmiljöeffekter har påvisats? 

Ett omfattande arbete har utförts som resulterat i ett flertal rapporter. Dessa går att hitta på  

www.trafikverket.se/gummiasfalt  

2.   1. Vilka motiv finns för att använda gummiasfalt i Sverige?  

Främst ökad hållbarhet som leder till förlängd teknisk livslängd. 

3.   1. Vilka produktionsmetoder används idag? 

Trafikverket har valt att använda den våta processen som utvecklats i Arizona, USA. 

3.   2. Finns det förslag på andra metoder som kan vara bättre med avseende på miljö- och  

           arbetsmiljö? 

I dagsläget pågår mycket utveckling inom området. Sänkt temperatur genom användande av 

tillsatsmedel är ett av dem, men det tar lång tid att utvärdera påverkan på teknisk livslängd. 

4.   1. Vilka hinder finns för utvecklingen av gummiasfalt? 

Okunskap kan vara ett, tolkning av lagstiftning ett annat och utveckling av entreprenörsmarknaden en 

tredje.  

4.   2. Hur stor är produkten i förhållande till totala marknaden för asfaltsmassa? 

I dagsläget mycket liten. Vi har producerat ca 20 000 – 40 000 ton / år att jämföra med att ca 7 

miljoner ton asfalt tillverkas per år i Sverige, dvs ca 0,4% av marknaden. 

4.   3. Hur stor betydelse/påverkan har klimatförhållandena för användningen av gummiasfalt?  

Kan vara en av faktorerna som bidrar till ökad användning eftersom gummiasfalt har en ökad 

temperaturtålighet (är mindre temperaturkänslig). Vid tillverkning/produktion är det dock viktigt att 

underlaget inte är för kallt. 

 


