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Vad är rondellmassa?

Katarina Ekblad, Skanska Teknik

Vad är rondellmassa?

Asfaltforum beslutade sig för att försöka klargöra 
branschens något oklara begrepp ”rondellmassa”. 

Vilken typ av asfaltmassa är det?     

Vilken funktion vill man ha på en rondellmassa?  

Vilka krav kan man ställa?

En arbetsgrupp satte samman en enkät som skickades 
ut till samtliga deltagare på Asfaltdagarna 2011

Frågeställningen:
− Vilken roll har du? Projektör/Beställare/Utförare/Övrigt

− Hur vill du beskriva vad en rondellmassa är?

− Vad tycker du är rondellmassans viktigaste funktion?

− Hur anser du att man uppnår den funktionen?

− Vilka krav har du ställt/stött på i din verksamhet?

Vilken roll har du?
Projektör 7 %

Beställare
42 %

Utförare
29 %

Övriga
16 %

Inte valt roll
6 %
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Hur vill du beskriva vad en rondellmassa är?

Andra kommentarer om rondellmassa:
”En rondellmassa är en tät massa med god friktion och stabilitet.”
”Önskemålet är en ABS 11 med polymer som läggs i ett drag.”
”Otroligt bärig, samma egenskaper som en ”busshållplatsmassa.”

Vet inte/ 
inget svar

18 %

Står emot
vridningar

16 %

Stabil 13 %
Massa för
rondeller

11 %

Övrigt
42 %

Vad tycker du är rondellmassans viktigaste 
funktion?

Vet inte/ 
inget svar

9 %
Stå emot
vridningar

28 %

Stabil 28 %

Vidhäftning
13 %

Övrigt
22 %

Andra kommentarer om den viktigaste funktionen:
”att den ligger still och inte äter upp sig i skarvar.”
”Erbjuda en säker genomfart utan hål och fula skarvar.”
”God friktion!”

Hur anser du att man uppnår den funktionen?

Vet inte/ 
inget svar

9 %
Utläggning

15 %
Rätt

kornkurva
20 %

PMB 32 %

Övrigt
24%

Andra kommentarer om hur man uppnår funktionen:
”Ett styvt bindemedel och en stenrik massa.”
”Bra limning mot underlaget!”
”Tät massa med PMB utan skarvar och uppstickande stenar.”

Vilka krav har du ställt/stött på i din 
verksamhet?

Inga krav
23 %

Utläggning
18 %

Inget svar
15 %

PMB 
10 %

Övrigt
34 %

Andra kommentarer om vilka krav man stött på:
”Tät massa och PMB.”
”Som beställare löser vi varje fall i samförstånd med utföraren för 
att hitta bästa produkten.”
” Vi har ett krav på 5 års garanti.”
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Slutsats:

Stor osäkerhet finns kring rondellmassa

Många har inte stött på begreppet rondellmassa

Få ställer krav på rondellmassa

I de flesta fall kommer beställare och utförare överens 
om en lösning, som kanske inte alltid är den bästa

Hur ska vi ställa kraven i framtiden?
− Krav på rondellbeläggning istället för rondellmassa?

− Funktionella krav (stabilitet, vidhäftning och friktion), 
garantitid?

− Krav på utläggningen?

− Krav på asfaltmassaspecifikation?

Med rätt krav kan vi få rätt rondellbeläggning 
för alla typer av rondeller!


