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Abstract

Alternativa asfaltsbeläggningar

Alternative asphalt pavements

Pontus Norrlander

This report investigates the possibility to use non-petroleum based adhesive
(biobitumen) in asphalt. The main reasons for replacing bitumen are the fact that oil
prices are rising, the threat of peak oil and the fact that the asphalt industry is
becoming more environmentally friendly.

The main purpose of this report is to investigate whether there are any
non-petroleum based adhesives on the market. If so, how can they be used? The
questions covered are:

•  Are there any other alternative asphalt coatings available?
•  Can bio-oils be used in asphalt?
•  If the bio-oils can be used, what are the details their properties?
•  How does a cold climate affect the bio binders?
•  What is the Swedish asphalt industry’s opinion about bio asphalt?

The project was concluded through literature studies, consultations with people in
the asphalt industry and through several interviews.

The conclusion of this report is that there are some existing non-petroleum based
adhesives on the market. They are mainly used for bike paths, sidewalks and park
areas. The biggest problem for greater use is the fact that it is expensive and
performance in cold climate is unknown. The study indicates that Sweden could have
a new potential industry in the field of producing bio-adhesives from both wood and
waste from paper industry.

Tryckt av: Polacksbackens Repro, Inst. för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2012/15-SE
Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Mats Enblom
Handledare: Martin Andersson
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport behandlar möjligheten om att kunna använda 

icke petroleumbaserat bindemedel så kallat biobitumen i asfalt. 

Anledningen till att byta ut bitumen är det faktum att 

oljepriserna stiger, hotet om ”peak oil” och att asfaltsindustrin 

vill bli mer miljövänliga.  

Syftet med rapporten är att undersöka om det finns icke 

petroleumbaserade bindemedel på marknaden och avgöra hur 

de kan användas. De frågorna som behandlas är: 

 Vilka övriga alternativa beläggningar finns? 

 Kan bio-oljor användas som bindemedel i asfalt? 

 Om bio-oljor kan användas, finns det information dess 

egenskaper?  

 Hur de påverkas av kallt klimat? 

 Hur ser den svenska asfaltsbranschen på bioasfalt? 

Examensarbetet har genomförts via litteraturstudier, 

konsultationer med folk inom asfaltsbranschen och via 

intervjuer. 

Resultatet av rapporten visar att det finns ett fåtal icke 

petroleumbaserade bindemedel på marknaden. De används 

främst till cykelvägar, trottoarer och parkytor. Det stora hindret 

för ett större användningsområde är främst kostnaden och 

egenskaperna i minusgrader. Studien pekar mot att Sverige har 

en ny potentiell industri att starta i form av att tillverka 

biobindemedel från träindustrin och avfall från pappers-

industrin. 

 

 

 

 

Nyckelord: Bioasfalt, Biobitumen, Alternativa 

asfaltsbeläggningar, Miljövänlig asfalt 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Denna studie behandlar miljövänliga icke petroleumbaserade 

bindemedel i asfalt. I rapporten kommer även vissa existerande 

alternativa asfaltsbeläggningar att nämnas kortfattat. 

Cement som bindemedel kommer inte att beaktas i denna 

rapport. Då dess egenskaper och användning är väl kända 

eftersom det har använts sedan början av 1900-talet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns 

alternativa icke petroleumbaserade bindemedel till asfalt och 

avgöra hur de kan användas. Samt om möjligheten finns att 

jämföra dess egenskaper med det nuvarande petroleumbaserade 

bindemedlet bitumen för att se om det finns en möjlighet att gå 

över till ”miljövänlig” asfalt. 

Målet med rapporten är att hitta ett alternativ till dagens 

petroleumbaserade bindemedel och förhoppningsvis att det kan 

användas i Sveriges kalla klimat. 

Rapportens uppbyggnad och struktur bygger på råd och 

anvisningar ur ”Att skriva examensrapport i byggteknik” 

Axelsson, K. (2012). 
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2. BAKGRUND 

2.1 Allmänt om asfalt 

Asfalt som vägbeläggning har använts sedan mitten av 1800-

talet då det blev möjligt att pumpa upp bergolja i stora mängder. 

I Sverige anlades den första asfaltsvägen på 1870-talet. 

(Riksantikvarieämbetet 2009).  

Dagens asfalt innehåller det petroleumbaserade bindemedlet 

bitumen vilket tillsammans med cement är de bindemedel som 

finns på svenska vägar.  

Människan har använt olja ända sedan 1800-talet då 

industrialismen slog igenom. Användandet av olja har sedan 

ökat i takt med ökad industri och befolkning. Sedan bilismens 

och globaliseringens intåg i mitten av 1900-talet har 

oljeproduktionen och efterfrågan på billig olja ökat 

explosionsartat.  

Enligt forskarna är ”Peak oil” snart ett faktum, det vill säga att 

den globala oljeproduktionen har nått sin topp enligt Englund 

(2011). Framöver kommer produktionen att minska samtidigt 

som det globala behovet av olja ökar i takt med att 

utvecklingsländernas ökande krav på bränsle till sin växande 

befolkning och industri. Vissa forskare och personer insatta i 

ämnet hävdar att ”Peak oil” redan har inträffat. Andra hävdar att 

det bara är en konspiration från de ledande oljebolagen som vill 

pressa priserna. 

I vilket fall innebär en ökad efterfrågan tillsammans med en 

minskad produktion att petroleumbaserade produkter kommer 

att bli dyrare. Något som nu märks genom att bensinpriset har 

stigit upp emot 16 kronor/liter (20120404). Vägbeläggnings-

branschen påverkas av dyrare petroleum främst genom att 

bindemedlet i asfalten bitumen är petroleumbaserat. Därför kan 

ett nytt bindemedel behövas inom en snar framtid. 

I dagsläget finns det ett alternativt bindemedel nämligen cement. 

Cement är dock dyrare att använda än asfalt och i betongvägar 
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kan skarvarna mellan plattorna upplevas som irriterande 

Granlund (2012). 

Detta har inneburit att asfaltsbranschen på senare år börjat leta 

efter alternativa icke petroleumbaserade bindemedel som 

substitut till bitumen. Det finns för närvarande inte några 

svenska undersökningar om alternativa bindemedel publicerade. 

Den främsta utveckling har skett i USA, Frankrike och 

Australien, bland annat inom bioasfalt. 

2.2 Arbetsgång 

Litteraturstudie och undersökning har skett i egen regi med 

Martin Andersson på Vectura i Uppsala som handledare. 

Litteraturstudiens syfte är att ge information och vägledning för 

de kommande problemformuleringarna. Det har inneburit 

mycket informationsinsamling på engelska i denna rapport., 

eftersom den ledande forskningen inom området Bioasfalt har 

skett i USA, Frankrike och Australien. Det finns en näst intill 

obefintlig mängd information skriven på svenska. Däremot finns 

det gott om information angående vanlig bitumen. 

Intervjuer har utförts via telefon, e-post eller ett personligt möte. 

Därefter kommer resultaten att analyseras och tolkas. 
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3. TEORI 
Detta kapitel kommer att beskriva grundläggande fakta om 

vägar och bitumen för att läsaren ska få en inblick inom ämnet. 

 

3.1 Metodik 

Arbetet delas upp i tre delar, i den första delen beskrivs vägens 

uppbyggnad. Den andra delen behandlar bitumenets egenskaper 

och i den tredje delen fördjupas arbetet inom alternativa 

vägbeläggningar med större inriktning på bioasfalt. Som tidigare 

nämnt i inledningen behandlas inte cement i denna rapport. 

Informationen tas fram genom litteraturstudier, konsultationer 

med handledare och intervjuer med personer insatta i 

branschen.  

De frågor som kommer att beaktas är: 

 Vilka övriga alternativa beläggningar finns? 

 Kan bio-oljor användas som bindemedel i asfalt? 

 Om bio-oljor kan användas, hur ser dess egenskaper ut?  

 Hur de påverkas av klimatvariationer? 

 Hur ser den svenska asfaltsbranschen på bioasfalt? 

 

3.2 Vägar allmänt 

En väg är den viktigaste komponenten i en bra infrastruktur. 

Utan ett bra vägnät fungerar inte funktionerna i ett samhälle då 

dagens livsstil kräver snabba och effektiva transporter. Därför 

läggs det stor vikt på att bygga vägar som uppfyller alla krav på 

belastningar och förslitningar. Övriga aspekter som bland annat 

årsdygnstrafik (ÅDT), klimatzon och användningsområde är 

viktiga delar i utformningen av en väg. En väg ska också vara 

kostnadseffektiv och kräva så lite underhåll som möjligt. 

I de kommande underavsnitten beskrivs en vägs uppbyggnad 

och kontrollmetoder för att klarlägga vad som är viktiga 

egenskaper i en väg. 
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3.2.1 Vägens uppbyggnad 

De tre huvudkomponenterna i en väg framgår ur figur 3-1 

Vägverket (2008). 

 Slänter och diken 

 Underbyggnad 

 Överbyggnad 

Figur 3-1: Normalsektion på väg. (Vägverket, 2008). 

Funktionen med slänter är att ge stabilitet till vägbyggnaden och 

leda bort vatten från vägkanten till dikena som leder vattnet 

vidare. Underbyggnaden består av fyllningsmaterial där vägen 

går på bank. En överbyggnad har till uppgift att föra ner och 

sprida lasterna från trafiken ner till underbyggnaden och 

undergrunden på ett sätt som inte skadar vägbyggnaden. För en 

mer detaljerad bild, se figur 3-2. Vägverket (2008). 

Överbyggnaden består av ett antal olika lager, se figur 3-3. Varje 

lager har en specifik uppgift, dessa beskrivs nedan mer 

ingående.  
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Figur 3-2: Detaljerad väguppbyggnad. (Vägverket, 2008). 

Slitlager 

Slitlagrets huvuduppgifter är att skapa god friktion mellan 

vägbana och däck under olika väderförhållanden. Det ska bidra 

till god vattenavrinning för att undvika vattenplaning. Nötningen 

på vägbanan ska inte bli allt för stor och dessutom ska 

interaktionen mellan vägbana och däck vara tillräckligt låg. 

(FAS, 1995). 

Bitumen och ballast är de ingående materialen i ett skyddslager. 

Ett exempel på ett slitlager är Asfaltsbetong (ABT) 

Bindlager 

Bindlagrets huvudfunktion är att agera som ett övergångslager 

mellan slitlager och bärlager då det är stor skillnad. Till exempel 

då kornstorleken på ballasten mellan lagren är stor. Används 

också vid trafikljus och vid spårbunden trafik för att förhindra 

plastiska deformationer. (FAS, 1995). 
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Bärlager 

Bärlagret är det viktigaste lagret ur bärighetssynpunkt, 

materialet i lagret bör därför vara av högsta kvalitet. Bärlagrets 

huvuduppgift är att sprida och fördela lasterna i överbyggnaden 

samt att minska deformationerna på grund av de yttre lasterna 

det vill säga den tunga trafiken. Vid högtrafikerade vägar kan det 

behövas ett bundet bärlager, vanligvis asfaltsgrus (AG) som en 

extra åtgärd. (FAS, 1995). 

Förstärkningslager 

Består av krossat stenmaterial och har till uppgift att ta upp och 

fördela laster till undergrunden samt att dränera bort eventuellt 

vatten. Ska även utgöra ett stabilt och hållbart underlag för 

packning och utläggning för lagren ovan. Under byggtiden 

används det som väg för 

byggtrafiken. (FAS, 1995). 

Skyddslager 

Skyddslager används eventuellt i 

klimatzoner med risk för tjäle. 

Dess funktion är att förhindra 

ojämn tjällyftning och på så sätt 

undvika sprickor och andra 

deformationer i vägbanan. Då 

undergrunden är finkorning 

fungerar det som ett 

materialskiljande lager så att inte 

material från undergrunden kan 

tränga upp i förstärkningslagret. 

(FAS, 1995). 

 

 

 

 

Figur 3-3: Sektion på vägöverbyggnad. 
(FAS 1995) 
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3.3 Beläggningstyper 

3.3.1 Varm asfalt 

Varmblandad asfalt används på alla sorters vägar. 

Tillverkningstemperaturen ligger mellan 135 och 180ºC, det till 

stor del beroende på att bitumenet måste värmas upp till 

ungefär 160ºC för att få rätt viskositet. Både stationära och 

mobila asfaltsverk används vid tillverkningen. (NVF, 2000). 

 

3.3.2 Halvvarm asfalt 

Används oftast på låg- och medeltrafikerade vägar. Mobila 

asfaltsverk som ställs upp vid utläggningsplatsen är det som 

förekommer mest. Istället för bitumen används mjukbitumen 

som bindemedel vilket medför att tillverkningstemperaturen 

ligger mellan 50 och 120ºC. (NVF, 2000). 

 

3.3.3 Kall asfalt 

I kallblandad asfalt behöver inte stenmaterialet torkas eller 

värmas vilket möjliggör en tillverkningstemperatur under 50ºC. 

Tillverkningen går till så att först läggs bindemedelet i form av 

bitumenemulsion ut på bindlagret eller bärlagret. Därefter sprids 

stenmaterialet ut och därefter vältas vägbanan. Används på 

vägar med lite trafik där påfrestningen från tunga fordon är 

liten. (NVF, 2000). 

 

3.4 Bitumen 

Vägtjära var det bindemedel som användes i asfaltsbeläggningar 

fram till mitten av 1970-talet. Det förbjöds på grund av att det 

innehåller många hälso- och miljöfarliga ämnen, bland annat 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). (Jacobsson1, 2003)  

Numera används bitumen som bindemedel i asfalt. Bitumen är 

ett av de tyngsta kolvätena som framställs genom raffinering av 

råolja, se figur 3-4. (Execute Trading Pvt Ltd, 2009). Den råolja 
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som lämpar sig bäst för bitumenframställning kommer ifrån 

Venezuela. (NVF, 2000). 

 

Figur 3-4: Raffinering av råolja. (Execute Trading Pvt Ltd, 2009). 

 

Till utseendet liknar bitumen en svart eller mörkbrun ”sörja”. 

Konsistensen skiljer sig vid olika temperaturer. Vid temperaturer 

över 120°C är det flytande vilket är nödvändigt då det ska 

blandas med stenmaterialet i asfalten. Vid rumstemperatur är 

dess konsistens fast. Generellt används ett hårdare bitumen i 

varmare länder för att förhindra att det uppstår plastiska 

deformationer såsom spårbildning. I kallare länder som Sverige 

används ett mjukare bitumen för att minska sprickbildning. 

(NVF, 2000). 

Några viktiga egenskaper för bitumen är: (Enblom, 2012) 

 Tillräckligt trögflytande, det ska gå att blanda med 

stenmaterial och pumpas eller sprutas ut på vägbanan via 

maskin. Blandningen ska vara homogen. 
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 Tillräckligt trögflytande vid höga temperaturer för att 

förhindra att det rinner ut i diket. 

 Medverka till att asfalten ska vara formbar vid utläggning. 

 Tillräckligt flexibelt vid låga temperaturer för att förebygga 

sprickor i vägbanan. 

Ofta i bitumen används olika tillsattser för att förändra 

egenskaperna. Då bitumenblandningen är för lös kan polymerer 

och gummi tillsättas och på så sätt minska spårbildning. Vaxer 

kan tillsättas för att sänka temperaturen vid utläggning. Vilket 

medför att mindre energi används och att arbetsmiljön för 

arbetarna förbättras då en kallare asfalt utvecklar mindre rök. 

För att förbättra vidhäftning mellan bindemedlet och sten 

materialet används vaxer och filler. (NVF, 2000). 

Det finns ett antal olika sorters bitumen beroende på 

användningsområde. 

 

3.4.1 Mjukbitumen 

Vid vägar som är låg- och medeltrafikerade tillsätts en 

mjukgörare vilket medför att utläggningstemperaturen blir lägre, 

mellan 80 och 120°C. (NVF, 2000). 

 

3.4.2 Bitumenemulsion 

En emulsion är en blandning av icke blandbara vätskor. Ett 

praktiskt exempel på en emulsion är mjölk, där vatten och fett 

blandas. Vatten är oftast en utav vätskorna i en emulsion och 

oljor den andra. 

Vid framställning av bitumenemulsion blandas smådroppar av 

bitumen och vatten tillsammans med stabiliserande tillsatser 

under högt tryck i en emulsionskvarn. När sedan stenmaterialet 

blandas ner bryts emulsionen och stenmaterialet häftas ihop 

med bitumen. Processen innebär också att vattnet i emulsionen 

frigörs. En emulsion medför att bitumenet inte behöver värmas 

lika mycket för att kunna blandas med stenmaterialet vilket 

leder till mindre energiåtgång. En standard bitumenemulsion 

består av cirka 40-75 % bitumen, 0,1-2,5 % emulgeringsmedel, 
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25-60 % vatten samt en del tillsatser och kemikalier. (James, 

2006). 

 

3.5 Stenmaterial 

Stenmaterialet eller ballasten som det också kallas är 

huvudkomponenten i en vägkonstruktion. En lätt översikt över 

fördelningen i överbyggnaden kan beskrivas i att kornstorleken 

är minst uppe i slitlagret. Kornstorleken ökar sedan i de 

underliggande lagren. I de översta lagren i överbyggnaden bör 

kvalitén på stenmaterialet vara mycket god med avseende på att 

de är de känsligaste och mest utsatta lagren. Stenmaterial med 

lägre kvalité kan användas i lager längre ner (Hellman et al. 

2011). Stenmaterialet till vägar framställs via bergkross i 

fraktionerna 0-150 mm i diameter. (Andersson, 2012). 

Återvunnen asfalt (asfaltsgranulat) används i stor utsträckning 

av de övre bärlagren vid byggande av vägar. Maximalt får 

slitlagret innehålla 20 % och maximalt 30 % för bär- och 

bindlager. Betongkross förekommer också som ballast i de undre 

lagren. (Jacobsson2, 2011). 

Det ställs ett antal olika krav på stenmaterialets egenskaper, 

bland annat: (Enblom, 2012) 

 Stenstorlek, olika fraktioner används i de enskilda lagren i 

en överbyggnad. 

 Kornform, formen på kornen avgör hur dess vidhäftning 

mot övriga korn och bitumen. Kubisk form ger bättre 

vidhäftning än sfärisk. En stänglig form på kornen 

påverkar hållfastenheten negativt då de lätt knäcks. 

 Ytan på kornen, en skrovlig yta ger bättre vidhäftning än 

en slät yta. 

 Nötningsresistens, stenmaterialet ska tåla att nötas utan 

att kornen blir släta eller nermalda. 

 Vidhäftning mot bitumen. 

 Poleringsresistens. 
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3.5.1 Filler 

Filler är korn av liten fraktion, mindre än 0,063 mm i diameter. 

Dess funktion är att öka vidhäftningen med bitumen. (Ekblad, 

2010). 

 

3.6 Kontrollmetoder 

Kontrollmetoder används för att ge rätt bitumen och ballast till 

asfaltens recept. Detta medför att rätt blandning används på rätt 

väg. 

 

3.6.1 Kontroller av stenmaterial 

Stenmaterialet i en väg kräver stora krav. Bland annat på 

korndensitet, kornstorlek, kornform, hållfasthet, nötnings-

motstånd och poleringsbeständighet.  

Vid kontroll av nötningsmotstånd används metoderna 

kulkvarnsvärde och Micro Devalvärde. Eftersom att det mesta 

inom konstruktion i Europa går mot att ha samma standard har 

detta inneburit att Micro Devalvärdet används. Vid kontroll av 

asfaltens nötning av dubbdäck ska kulkvarnsvärdet fortfarande 

användas. Sprödheten mäts via Los Angelestalet. (Viman1, 

2005). 

Flisighetsindex/Flisighetstal, visar hur många sidor av varje sten 

som har en krossad yta. Desto fler krossade sidor ett korn har 

desto större vidhäftning ges. (Andersson, 2012). 

 

3.6.2 Kontroller av bitumen 

Med rullflaskemetoden mäts vidhäftningen och bindnings-

förmågan mellan bitumen och stenmaterialet. 

Penetrationen är ett mått på hur mjuk bitumenet är. 

Mjukpunkt mäts hur känslig mot spårbildning vid höga 

temperaturer. (Andersson, 2012). 
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4. ALTERNATIVA ASFALTSBELÄGGNINGAR 
I detta kapitel kommer några alternativa asfaltsbeläggningar att 

beskrivas och undersökas. Cement som bindemedel kommer 

inte att behandlas. Då dess egenskaper idag är väl utredda och 

det är dyrare att använda än bitumen (Granlund 2012) samt att 

tillverkningen av cement kräver stora mängder energi. (Bleier 

2012). 

De flesta undersökningar och experiment har gjorts inom 

leverantörsleden och till den kopplad forskning. Därför är en 

kritisk granskning av informationen en vital del för att inte bli 

vilseledd. (Tyllgren 2012). 

 

4.1 Bioasfalt 

Bioasfalt är en asfalt som består av icke petroleumbaserat 

bindemedel vilket innebär att bitumenet ersätts av ett 

bindemedel baserat på bioolja, så kallat biobitumen. 

Bindemedlet framställs då via förnyelsebara råvaror, bland 

annat genom grödor, avfall från livsmedel, trä och 

avfallsprodukter från processindustrin. (Svebio 2012). De 

undersökningar och experiment inom området bioasfalt har 

gjorts i främst USA och Frankrike. Men även i Norge och 

Australien har vissa aktörer gjort framsteg. (Tyllgren 2012). 

Ett problem med bioasfalt är att dess molekylära struktur skiljer 

sig ifrån det konventionella bitumen. Det innebär snabba 

förändringar som följd, till exempel att bindemedlet bryts ner 

snabbare och torkar ut fortare. För att få bukt med de 

problemen måste olika kemikalier tillsättas. (Tyllgren 2012). 

Biomassorna till bioasfalt bör inte konkurera med 

livsmedelsproduktionen. Något som skulle innebära förhöjda 

matpriser och möjligen svält i fattigare länder. Majstjälkar är ett 

bra exempel på biomassa lämpad för bioasfalt. (Austroads 2010) 

Det norska experimentet omfattar två stycken vägar vilka år 

2007 belades med en asfalt innehållande biobitumen. 

Laboratorietester visade att beläggningarna uppfyllde alla 



Examensarbete: ALTERNATIVA ASFALTSBELÄGGNINGAR 

 

 

16 

 

regionala krav och var mer spricktålig än liknande bitumen. 

(Paviasystems 2011). Det återstår dock att se hur vägarna klarar 

en längre tids användning. 

 

4.1.1 Bioasphalt 

Bindemedel av biooljor har framställts av Amerikanen R. 

Christoffer Williams vid Iowa State University. Detta bindemedel 

framställs via snabb pyrolys. Innebörden av snabb pyrolys är att 

träavfall eller andra varianter av biomassa värms upp snabbt 

utan tillgång till syre. Resultat blir en flytande bioolja som kan 

användas till ett antal olika områden, där inkluderat bioasfalt, 

se figur 4-1. (Iowa State University, 2010). 

 

Figur 4-1: Pyrolysprocess. (Avello, 2012). 

 

Majsstjälkar, ekolja och röd rhis var de biomassor experimentet 

berörde. De tre biomassorna blandades med olika tillsatsämnen. 

Totalt blandades 18 stycken blandningar och tre stycken 

blandningar utan tillsatsmedel för kontroll.  

Vid laboration av viskositet och åldring fastställdes att 

biobindemedel måste värmebehandlas i 100-120ºC för att 

fungera i vägar. På grund av högt innehåll av vatten och flyktiga 

material. Biooljornas kritiska temperaturintervall ligger mellan -

4ºC och 38ºC, att jämföra med bitumen -22 ºC och cirka 20ºC. 
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Den relativt höga lägsta temperaturen beror på att biooljorna 

innehåller mycket mer syre än vanlig standardbitumen. Vilket 

gör att biooljorna inte bör användas i kallt klimat. (Williams, 

2010). 

En cykelväg i staden Des Moines, Iowa asfalterades hösten 2010 

med Williams’ biobitumen. Asfalten bestod av en 5 % blandning 

av bioolja framställd från ekolja. (Iowa State University, 2010). 

En uppföljning på försöket har ännu inte publicerats.  

 

4.1.2 Colas VEGECOL 

VEGECOL är ett bindemedel baserat på vegetariska oljor för 

tillverkning av asfalt. VEGECOL är ett transparent bindemedel 

vilket medför att stenmaterialet avgör vilken färg asfalten får, se 

figur 4-2. Fördelarna med detta är att asfalten kan färgas efter 

beställarens önskemål samt att asfalten får en lägre 

yttemperatur. 

 

Figur 4-2: Asfalt med VEGECOL. (Colas, 2005).  

 

Enligt tillverkaren (Colas) finns det fler fördelar med VEGECOL. 

Blandningstemperaturen ligger ungefär 40ºC lägre än för 

konventionellt bitumen, om det används i lös form. Likvärdiga 

ytegenskaper eller något bättre än bitumen. Mer resistent mot 

kolväteutsläpp såsom bensin och diesel. (Colas, 2005). 
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Då mycket av informationen om VEGECOL har länkar till 

tillverkaren Colas beskrivs inte de sämre egenskaperna. Den 

kanske mest intressanta aspekten som inte redogörs är hur 

VEGECOL påverkas av kallt klimat, då med hänsyn till 

sprickbildning. 

 

4.1.3 ECO-Pave GEO320 MRH 

GEO320 MRH (Mastic Roller Hybrid) är ett syntetiskt 

bindemedel framställt från icke petroleumbaserade förnyelsebara 

naturresurser. Några exempel på naturresurser som kan 

användas är: lignin, cellulosa, melass, vegetabiliska oljor, socker 

och trä. Avfall från livsmedelsindustrin används också. 

GEO320 MRH har testats och undersöks av väg och 

trafikmyndigheten i South Australia och New South Wales i led 

för att klara AS4049 vägstandard (The Territory and Municipal 

Services, 2002) Testerna visade att GEO320 MRH hade bra 

slitstyrka, uthållighet, bra motstånd för sprick- och spårbildning 

samt friktionsegenskaper. Asfalten tål dessutom utsläpp av 

kolväten till exempel bensin och diesel. Däremot är det känsligt 

mot alkoholbaserade utsläpp. (Ecopave1, 2009) 

Denna typ av bioasfalt förvaras torrt och i granulerad form och 

därefter läggs till i den varma asfaltsblandaren vid 

tillverkningstillfället. På så sätt behövs inte bindemedlet värmas 

upp innan det blandas vilket sparar energi och utsläpp. Att 

jämföra med vanligt standardbitumen som måste värmas upp 

innan den blandas. (Ecopave2, 2009) 

Som med de flesta tillverkare av biobitumen framhävs inte de 

sämre egenskaperna av deras produkt. Något som måste 

beaktas vid en granskning av produkten. 

 

4.1.4 Appia Bioflex 

Bioflex är ett bindemedel för asfalt framställt från solrosor. 

Solrosorna skördas och mals sedan ner och modifieras sedan 

med kemikalier. Slutprodukten blir en bioolja lämpad som 
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bindemedel i asfalt. Ur kostnadssynpunkt är Bioflex dyrare än 

bitumen, cirka två gånger (år 2002). Något som skulle bidra till 

en billigare bioolja är att bygga en fabrik ämnad för bioolja. De 

existerande fabrikerna är designade för konventionellt bitumen. I 

de fabrikerna måste hänsyn tas till riskerna för explosioner och 

brand, något som inte krävs i fabriken för biooljorna. 

(Gilbertson, 2002). Enligt tillverkaren (Appia) behövs det ungefär 

en hektar solrosor för att täcka behovet av bindemedel i en 

hektar väg. (Gilbertson, 2002). 

 

4.1.5 Biophalt 

Biophalt är ett icke petroleumbaserat bindemedel för 

asfaltstillverkning framtaget av Eiffage TP. Biophalt framställs ur 

furu, främst biprodukter från pappersindustrin och rester från 

destillation av tallolja. Utläggningstjockleken ligger mellan två 

och fem centimeter och utläggningstemperaturen ligger mellan 

115-130ºC.  

Eftersom biophalt är transparent vilket medför att färgen på 

ballasten framhävs. I figur 4-3 ses hur stenmaterialets färg 

framhävs. Asfalten kan också färgas med pigment för att passa 

in i miljön i till exempel parker och gator. (Eiffage TP, 2007).  
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Figur 4-3: Asfaltering med Biophalt. (Eiffage TP, 2007). 

Appia hade innan det gick med i Eiffage koncernen ett eget 

bibindemedel Bioflex. Mycket av tekniken och kunskapen från 

Bioflex har brukats i Biophalt så egenskaperna borde vara 

likartade. I en granskning av Gilbertson (2002) framställs Bioflex 

positiva och negativa aspekter. Bland annat de positiva 

egenskaperna är: 

 Minskade utsläpp av lättflyktiga kolväten. 

 Mindre rökutveckling. 

De negativa egenskaperna är: 

 En högre kostnad än vanligt bitumen. 

 Kan inte användas på vägar med mycket trafik. 

 Vid utläggning behöver temperaturen överstiga 10ºC och 

ingen nederbörd bör förekomma. 
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4.1.6 Shell Floraphalt 

Är ett bindemedel för asfalt baserat på växter och är som de 

flesta andra biobindemedel transparent och därmed färgbart. En 

asfaltsyta som inte är svart bidrar till en sänkt temperatur för 

omgivningen vilket minskar den så kallade ”heat island effekten” 

i städer. Enligt tillverkaren Shell så har Floraphalt bra 

vidhäftning, tål vatten, bra åldring och god uthållighet. 

Floraphalt lämpar sig bäst för cykelbanor, för ytor i parker och 

trottoarer. Som de övriga tillverkarna av biobindemedel nämns 

inte de dåliga egenskaperna av deras produkt. Som de övriga 

biobindemedlen är användning i kallt klimat en osäker aspekt. 

(Shell, 2010). 

 

4.2 Vägar med lång livslängd 

Ett alternativ för att göra vägar mer miljövänliga är att förlänga 

dess livslängd. En förlängd livslängd innebär en billigare 

totalkostnad för vägen samt minskad användning av resurser. 

Minskad användning av resurser medför stora vinster för miljön. 

(Internationaltransportforum, 2008). 

Ifall en väg ska utföras med längre livslängd krävs det att 

asfalten modifieras med hjälp av polymerer (tillsatsämnen). En 

framgångsrik polymer är epoxy. Epoxyasfalt har brukats i över 

40 år, främst i vägbanor på broar med ståldäck. Den första 

beläggningen med epoxyasfalt lades på San Mateo-Hayward 

Bridge i San Fransisco år 1967. 40 år efter utläggning håller 

vägen fortfarande god standard. (Internationaltransportforum, 

2008). 

Epoxy är ett dyrt material och används därför inte i vanliga 

vägar. Vanliga vägar har inte lika lång livstid men kan repareras 

och bytas ut till en rimlig kostnad. Behovet av vägar med lång 

livslängd och bra uthållighet är viktigt på vägar med mycket 

trafik. Reparationer på högtrafikerade vägar innebär stora 

problem för trafikanter och vägarbetare. Optimalt är därför en 

vägbeläggning vilket behöver mycket få reperationsarbeten. 

(Internationaltransportforum, 2008). 
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En beläggning med epoxyasfalt är ungefär två till tre gånger 

dyrare än konventionell asfaltsbeläggning. I en trefilig motorväg 

med vanlig asfalt kostar omkring 1.8 till 2.25 miljoner USD per 

kilometer körbana. Inkluderat jordarbete, dränering, målning, 

stängsel och de övriga komponenterna i vägkonstruktionen. 

Själva slitlagret står för omkring 9-12 % av den ovan nämnda 

kostnaden. Ifall slitlagret ska ersättas av epoxyasfalt innebär det 

att den totala kostnaden för hela vägkonstruktionen ökar med 

24 %. Samtidigt kommer själva slitlagret att stå för cirka en 

tredjedel av den totala kostnaden för vägkonstruktionen. 

(Internationaltransportforum, 2008).  

En jämförelse i ekonomisk synpunkt kan ses i figur 4-4 nedan. 

Observera att kostnaden anges i Euro. 

 

Figur 4-4: Ekonomisk jämförelse. (Internationaltransportforum, 2008). 

Enligt Internationaltransportforums utredning om vägar med 

lång livslängd fastslogs att syra baserad epoxyasfalt har mycket 

bra egenskaper gentemot vanlig asfalt. Testerna fokuserades 

mestadels på utmattning och sprickor, men även oxidationens 

påverkan på bindemedlets egenskaper och dess effekter på 

slitlagret. De områden där epoxyasfalten hade betydligt bättre 

egenskaper var: 

 Högre styvhet vid höga temperaturer, med bättre förmåga 

att sprida tunga laster som följd. 
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 Bindemedelet oxiderar inte lika lätt jämfört med 

konventionell asfalt. 

 Tål sprickbildning bättre vid låga temperaturer. 

 Mer resistent mot nötning av däck, även efter oxidation. 

 Mindre känslig för vattenskador. 

 Mer tålig för nedbrytning på grund av oxidation. 

Det ska tilläggas att vägfriktionen var densamma mellan 

epoxyasfalt och konventionell asfalt. (International-

transportforum, 2008). 

 

4.3 Gummiasfalt 

I Arizona, USA har gummiasfalt använts i över 20 år med goda 

resultat. Under de senaste åren har intresset för gummiasfalt 

ökat i Sverige. Sedan 2007 har trafikverket varit verksamma 

inom ett projekt där ett antal vägar i södra och mellersta Sverige 

asfalterats med gummiasfalt. (von Schultz, 2011). Under 2011 

har det gjorts försök i Norrland då en vägsträcka mellan 

Storuman och Stensele belagts med gummiasfalt för att 

undersöka hur den påverkas av dubbdäck, tjäle och stora 

temperaturskillnader. (Svevia, 2011). 

Gummiasfalt är en asfalt där återvunna personbilsdäck och 

lastbilsdäck så kallat gummigranulat blandas med bitumenet. 

Cirka 20 viktprocent av bitumenet består då av gummigranulat. 

Den totala mängden gummi i asfalten blir då cirka 1,5-2 

viktprocent ifall bitumenblandningen är 8 %. En stor fördel är 

att de traditionella asfaltsverken går att använda, dock måste 

gummigranulatet och bitumen blandas i ett särskilt verk. 

(Viman2, 2011). Tillverkningsprocess se figur 4-5. 
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Figur 4-5: Tillverkning gummiasfalt. (Viman2, 2011). 

En beläggning av gummiasfalt är mellan 20-25 % dyrare än en 

traditionell asfaltsbeläggning. En längre livslängd och ett 

minskat underhåll ska förmodligen ge en billigare väg i 

slutändan. (Svevia, 2011). 

Trafikverkets och VTI:s undersökningar och laborationstester 

visade att gummiasfalt klarar de krav som ställs på vanlig asfalt. 

Inom vissa områden överträffar gummiasfalten vanlig asfalt. 

Bland annat inom: 

 Nötningresistens. 

 Långsam sprickbildning. 

 Mer resistent mot sprickor vid låga temperaturer. 

 Mer resistent mot permanenta deformationer vid höga 

temperaturer. 

Övriga aspekter undersökning tog hänsyn till var rullmotstånd. 

Testerna visade att det inte fanns några skillnader i 

rullmotstånd jämfört med ABS- och ABD-beläggningar. Ur 

bullersynpunkt ger gummiasfalten bättre värden jämfört med 
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motsvarande konventionell beläggning. En sänkning av 2 dB för 

personbilsdäck och 1 dB för lastbilsdäck. Friktionsegenskaperna 

visade sig vara bra, även efter ett antal års brukande. Utsläpp av 

partiklar ligger under de föreskrivna gränsvärdena. (Viman2, 

2011). 
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5. INTERVJUER 
Intervjuerna gjordes för att få en bra översikt över hur den 

svenska asfaltsbranschen ser på bioasfalt och om de har arbetat 

med det. Företagens övriga miljöåtgärder beaktades också.  

Intervjuerna i sin helhet redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. 

 

5.1 Frågorna 

 Fråga1: Har ni gjort några undersökningar angående 

bioasfalt (icke petroleumbaserat bindemedel?) 

 Fråga 2: Om inte, varför? 

 Fråga 3: Är bioasfalt något för framtiden? 

 Fråga 4: Går det att göra emulsion med bioasfalt? 

 Fråga 5: Hur jobbar ni för att miljöanpassa er asfalt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete: ALTERNATIVA ASFALTSBELÄGGNINGAR 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29 

 

6. RESULTAT 
Utifrån de studerade metoderna och intervjuerna har dessa 

resultat framtagits: 

 

6.1 Alternativa asfaltsbeläggningar 

En jämförelse mellan vanligt biotumen och biobitumen har inte 

kunnat genomföras då det föreföll sig vara svårare än författaren 

hade hoppats. Detta beror på att bindemedelstillverkarna inte 

vill lämna ifrån sig data, då speciellt de som tillverkar 

biobitumen. 

Ur resultatet av litteraturstudien framkom det att det finns ett 

fåtal bioasfalter på markanden. De fabrikat författaren har 

undersökt är följande: 

Bioasphalt: 

De goda egenskaperna är bra hanterbarhet vid utläggning. Lägre 

temperatur för att uppnå flytande form. 

De negativa effekterna är att det inte kan användas vid låga 

temperaturer på grund av högt syreinnehåll.  

Vegecol: 

De goda egenskaperna är att bindemedlet är transparent och har 

en lägre yttemperatur på grund av detta.  40ºC lägre 

blandningstemperatur än vanligt bitumen. Goda ytegenskaper. 

Resistent mot kolväteutsläpp såsom bensin och diesel. 

De dåliga egenskaperna är att det med största sannolikhet inte 

kan användas i kallt klimat. Är känslig mot alkoholbaserade 

utsläpp. 

Geo320:  

Fördelarna med Geo320 är dess slitstyrka, uthållighet, bra 

motstånd för sprick- och spårbildning samt goda 

friktionsegenskaper. Resistent mot utsläpp av kolväten till 

exempel bensin och diesel.  
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Däremot är det känsligt mot alkoholbaserade utsläpp och dess 

egenskaper i kyligare klimat är okänd. 

 

Biophalt: 

Biophalts fördelar är mindre utsläpp av lättflyktiga kolväten, 

mindre rökutveckling, lägre utläggningstemperatur 115-130ºC 

och asfalten är färgbar. 

De negativa egenskaperna är att den är dyrare än bitumen, kan 

inte användas på högtrafikerade vägar, utläggning kan bara ske 

då temperaturen är över 10ºC och ingen nederbörd får 

förekomma. 

Floraphalt: 

Fördelarna är god vidhäftning, tål vatten, bra åldrings-

egenskaper och bra uthållighet. Asfalten är färgbar vilket leder 

till minskad yttemperatur. 

Nackdelarna är att den inte är lämpad för trafikerade vägar bara 

cykelvägar och trottoarer. Dess egenskaper vid kallt klimat är 

okänd. 

 

6.2 Intervjuer 

Resultatet av intervjuerna är att det inte finns någon aktör som 

använder bioasfalt i Sverige. Däremot verkar branschen vara 

intresserade att titta närmare på icke petroleumbaserat 

bindemedel. 

Aktörerna på den svenska marknaden gör olika åtgärder för att 

minska på koldioxidutsläpp. Bland annat genom sänkta 

utläggningstemperaturer och att driva asfaltsverken med 

biobränslen. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
Utifrån de framtagna resultaten kan följande analys göras: 

De undersökta icke petroleumbaserade bindemedlen har alla 

liknande egenskaper. De är transparenta och färgbara vilket 

minskar värmeeffekten i asfaltens omgivning, något som kan 

vara bra i en stad en varm sommardag. Lägre utläggnings-

temperaturer är också en gemensam nämnare, en sänkning på 

cirka 40ºC. Detta leder till mindre koldioxidutsläpp samt att 

asfalten inte utvecklar lika mycket rök vid utläggning. I övrigt 

förefaller det att asfalt med biobindemedel har bra egenskaper i 

vidhäftning, sprickbildning, uthållighet och bra tålighet mot 

kolväteutsläpp. Dessa egenskaper gör dessa biobindemedel till 

potentiella ersättare till bitumenet som används idag. 

En stor och avgörande faktor för en potentiell användning av 

icke petroleumbaserade bindemedel i Sverige är hur 

egenskaperna är vid temperaturer under 0ºC? Väldigt lite 

information finns om detta från tillverkarna. Enligt Willams 

(2010) laborationer kan inte bioasfalt användas vid låga 

temperaturer på grund av att syrehalten är hög. Enligt Tyllgren 

(2012) har bioasfalt en annorlunda molekylär struktur än 

bitumen, något som kan orsaka att biobindemedel bryts ner och 

torkar ut fortare. Kemikalier måste då tillsättas för att komma 

till rätta med problemet.  

Asfalt med biobindemedel lämpar sig i dagsläget bäst för 

cykelvägar, trottoarer och parker. Riskerna med en cykelväg inte 

är lika påtagliga som med en trafikerad bilväg. 

Kostnadsaspekten är vital del för att biobindemedel ska bli 

aktuellt för större projekt. I nuläget är biobindemedel dyrare än 

vanligt bitumen. För att biobindemedel ska bli attraktivare på 

markanaden krävs det att priset sjunker. Större produktion och 

effektivare produktionsprocess skulle kunna driva ner priserna. 

En fortsatt ökning av bitumenpriset gör också att biobindemedel 

kommer att ges större uppmärksamhet. 
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Då biobindemedel framställs ur förnyelsebara källor som till 

exempel trä, majs, solrosor med mera krävs det ett samspel 

mellan trä-, livsmedel och biobindemedelsindustrin för att 

erhålla en hållbar situation. Ett skräckexempel vore om 

biobindemedels-industrin skulle ta över allt större del av till 

exempel majsproduktionen med förhöjda matpriser och svält 

som följd. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 
En studie om det är möjligt att använda icke petroleumbaserat 

bindemedel i asfalt är en intressant studie i dagsläget. Med 

tanke på set stigande oljepriset och ”peak oil”. 

Under arbetets gång har det fastställts att det finns ett fåtal icke 

petroleumbaserade bindemedel på marknaden. Användnings-

området för dessa biobindemedel är cykelvägar, trottoarer och 

parker. Hittills har bara ett känt försök gjorts på en trafikerad 

väg, nämligen i Norge 2007. En uppföljning på det försöket har 

inte hittats. Det vore intressant att se om någon aktör vågar ta 

steget och använda icke petroleumbaserat bindemedel i en 

trafikerad väg inom en snar framtid. 

Icke petroleumbaserat bindemedel uppfyller många egenskaper 

som ställs på bitumen. Dock är tjälegenskaperna en aspekt som 

biobindemedlen inte uppfyller, något som måste förbättras ifall 

det ska användas på trafikerade vägar i kallare klimat. I och 

med att bindemedlet är transparent och färgbart kan de så 

kallade ”heat islands” i städerna försvinna. Dem uppkommer på 

grund av att den vanliga svarta asfalten blir varm. Ifall 

värmeffekten försvinner kommer temperaturen i städerna att 

sänkas med en minskad energiförbrukning som följd. 

Biobindemedel kan framställas ur trä och biprodukter från 

pappersindustrin. Ur en Svensk synpunkt kan detta innebära 

att Sverige kan tillverka eget biobindemedel, då trä- och 

pappersindustrin är stor. Fler jobb som följd och en potentiell 

exportvara kan väntas. 

 

8.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

I och med att det här är ett väldigt nytt och outforskat ämne i 

Sverige finns det många fler aspekter att undersöka närmare. Då 

främst undersöka hur biobindemedel kan användas på 

trafikerade vägar. Även en noggrannare undersökning om 

biobindemedels egenskaper vid minusgrader vilket är en viktig 

aspekt för ett eventuellt användande i Sverige. Fler 
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frågeställningar kommer med stor sannolikhet att dyka upp då 

den svenska branschen har börjat undersöka ämnet 

noggrannare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervju med Henrik Sjöholm, Skanska Sverige AB 

 

Fråga1: Har ni gjort några undersökningar angående 

bioasfalt (icke petroleumbaserat bindemedel?) 

Vi håller oss uppdaterade i ämnet! Det finns biobitumen men det 

är mycket dyrt och används främst till färgad asfalt där man ju 

ändå inte kan använda vanligt bitumen. 

Vi har försökt att köpa mindre mängder för att göra tester men 

tillverkarna är inte intresserade av att sälja det till oss. Jag tror 

att man vill använda det till egna beläggningar och att det är en 

bra bit kvar till det att man kan få en tillräckligt bra kvalité. 

Dessutom kan det vara så att det inte riktigt passa i vårt klimat 

(ännu) då vi måste ha ganska mjuka bitumen jämfört med 

många andra. 

 

Fråga 2: Om inte, varför? 

- 

Fråga 3: Är bioasfalt något för framtiden? 

Jag tror att framtiden på kort sikt är att återvinna mer men visst 

är det så att vi måste ha andra bindemedel framöver. Först 

kanske i kombinationer men senare måste oljan fasas ut och då 

kommer man nog inte ha råd med det till vägar.  

 

Fråga 4: Går det att göra emulsion med bioasfalt? 

Jag tror att vi har lagt ytbehandling med biobindemedel i 

emulsionen för något år sedan. Det var mycket tydliga 

beställarkrav. Det är väl det vanligaste användningsområdet så 
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man inte behöver så stora mängder och dessutom kan nyttja 

vackra stenmaterial utan att de blir svarta. Emulsionerna 

kommer från Danmark, har jag för mig, Vegecol. Annars är det 

franska Colas som tillverkar/använder biobitumen vad jag vet. 

Som du ser på deras reklambilder så är det ganska små färgade 

ytor som inte är speciellt kostnadskänsliga. 

 

Fråga 5: Hur jobbar ni för att miljöanpassa er asfalt? 

Vi arbetar mycket med att miljöanpassa vår asfalt. Dels så 

arbetar vi mycket med återvinning och dels ser vi över 

energiförbrukningen i tillverkningen och mäter det för alla ton vi 

tillverkar. Det är en mycket hög fokus på detta arbete idag och vi 

tror att vi ligger bra till jämfört med våra konkurrenter. 

Utvecklingen står inte still och detta område är förstås 

högprioriterat. 

Ifjol introducerade vi vår Biotillverkade asfalt. Där använder vi 

rapsolja istället för eldningsolja och minska CO2 utsläppen med 

65 % vid tillverkningen. Ett stort steg framåt men det kostar lite 

och det gäller att våra kostnadsmedvetna kunder känner att det 

är värt ett par % högre kostnader. Vilka andra "gröna" produkter 

är förresten inte något dyrare? Det gäller att minska 

kostnaderna men ofta behöver man volym för att utvecklingen 

skall få fart. Det finns många andra exempel på det. 
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Bilaga 2 

Intervju med Lennart Holmqvist, Peab Asfalt. 

Fråga1: Har ni gjort några undersökningar angående 

bioasfalt (icke petroleumbaserat bindemedel?) 

På Peab asfalt har vi inte arbetat med Bioasfalt. Vi har satsat på 

våra ECO-produkter/processer samt bioprodukter som 

mjukgörare vid återvinning med höga återvinningsgrader. 

Fråga 2: Om inte, varför? 

Vi asfaltentreprenörer samarbetar med våra leverantörer för att 

prova och studera nya processer och produkter i olika 

forskningsprojekt. Vi försöker också vara duktiga idéplockare 

och på sätt vara med och driva utvecklingen. När vi arbetar med 

nya alternativa produkter har vi också ett krav på oss att dessa 

produkter måste vara lika beständiga som konventionellt 

tillverkade beläggningar. En utvärdering av dessa som görs i 

samarbete beställaren tar mycket långt tid, då vi inte endast kan 

förlita oss på accelererande provning i laboratoriemiljö. Vi måste 

dessutom göra studierna i fullskaleförsök och studera 

beläggningarna över en längre tid. 

 

Fråga 3: Är bioasfalt något för framtiden? 

- 

Fråga 4: Går det att göra emulsion med bioasfalt? 

- 

Fråga 5: Hur jobbar ni för att miljöanpassa er asfalt? 

Vi har satsat på våra ECO-produkter/processer samt 

bioprodukter som mjukgörare vid återvinning med höga 

återvinningsgrader. På Peab är vi också ledande tillverkare av 

beläggningar med halvvarm teknik. 




