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Gjutasfaltslitlager
‐Ett hållbart alternativ‐
www.gafs.nu

Skandinaviska gjutasfaltföreningen
ordförande Lars Halldin BINAB, NCC Industry AB

Vad är GAFS?
GAFS är en Skandinavisk förening för intressenter kring gjutasfalt
och tätskikt med medlemmar från Sverige, Danmark och Norge.
Medlemmarna består av utförare av bituminösa tätskikt,
materialleverantörer och övriga intressenter, tex Trafikverket och
CBI.
GAFS är även medlem i en internationell gjutasfaltförening,
IMAA (International Mastic Asphalt Association)

www.gafs.nu
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Arbete med att kartlägga slitlager
Gjutasfaltföreningen har under året påbörjat ett arbete med att
kartlägga olika slitlager med gjutasfalt som utförts sedan tidigare.
Arbetet är grupperat i två delar;
• Del 1, inventering av gjutasfaltslitlager på trafikerad väg.
• Del 2, inventering av gjutasfaltslitlager på parkeringsdäck.
Jag kommer idag att berätta kring gjutasfaltslitlager på trafikerad
väg och hur de fungerar över tid.
Jag hoppas även kunna ta bort några gamla sanningar eller myter
kring gjutasfalt på vägar.
www.gafs.nu

Arbete med att kartlägga slitlager
Projekt med gjutasfaltslitlager på svenska riks‐ och europavägar;
• Rv50 bro över järnväg vid Vasselhyttan, Örebro län. Flera SBUF‐
projekt för att optimera beläggningslager samt följa upp dessa.
Bindlager och slitlager utförts med PGJA.
• E6 Svinesundsbron vid riksgräns Sverige/Norge, Bohuslän.
Slitlager utförts med PGJA.
• E20 Betongvägen vid Eskilstuna, Södermanlands län.
Försökssträcka med slitlager som utförts med PGJA.
• E4 Tranarpbron vid Klippan, Skåne. Slitlager utförts med PGJA.
• Sanatorierondellen i Örebro kommun. Fogfritt slitlager med PGJA.

www.gafs.nu
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Rv50 bro över jvg vid Vasselhyttan
I samband med brorenovering år 2003
genomfördes två SBUF‐projekt
”SBUF 11312 Gjutasfalt som slitlager på broar”
och år 2005 ett uppföljande SBUF‐projekt….
”Del två, Gjutasfalt som slitlager på broar och
viadukter” där även fler gjutasfaltslitlager
omnämns, tex E6 Svinesundsbron.
Syftet i SBUF‐projekten var att undersöka hur
slitlager med gjutasfalt skall utformas och även
utläggningstekniken följdes upp.
www.gafs.nu

Rv50 bro över jvg vid Vasselhyttan
Nu 15 år senare har GAFS okulärbesiktat brons
slitlager med gjutasfalt samt gjort en kartläggning.
• Ytan ser överlag bra ut med tanke på åren som
gått. PGJA 16 i nordlig riktning och PGJA 11 i
sydlig riktning.
• Finns några materialförluster här och där i
södra läggdraget stora som femkronor.
• Lite öppen skarv mellan läggdragen, vilket
förvånar en del.
• Ojämna övergångar före/efter bro till väg, har
svackor i båda körriktningarna, vilket påverkar
mätningarna. (Svackorna är nyligen åtgärdade).
www.gafs.nu
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Rv50 bro över jvg vid Vasselhyttan
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Beläggningen före och efter bron lades om år 2013.
Gjutasfaltslitlagret på bron lades år 2003.
www.gafs.nu

E6 Svinesundsbron
Nya Svinesundsbron förseddes med ett gjutasfalt‐
slitlager år 2005.
• Ytan är på totalt 13.519m².
• Alla fyra körfälten har slitlager av gjutasfalt.
• Utfördes med 30‐50mm PGJA 11.
• Överyta beströddes med BCS innan avsvalning
• Prallvärde 11,5 i medel på 8st prov.

www.gafs.nu
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E6 Svinesundsbron
Spårdjup för södergående K1, med start vid
Sveriges riksgräns på bron.
Mätningar i K2 visar ingen spårdjupstillväxt alls på gjutasfalten.

www.gafs.nu

E6 Svinesundsbron
Tillväxten av spår 2006 till 2017
ABS: 1,5mm/år och PGJA: 0,4mm/år

Norrgående har samma mönster men på lägre nivå ABS.
ABS: 1,0mm/år och PGJA: 0,4mm/år
www.gafs.nu
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E20 Betongvägen vid Eskilstuna
Vid renovering av betongvägssträckan Arphus‐Eskilstuna
2015 utfördes några provsträckor med olika bituminösa
material i västlig riktning.
• Befintlig betongfarbana hade snabb spårtillväxt med
1mm/år. Detta gjorde att vägen efter 15 år var i akut
behov av underhållsåtgärd.
• Utmaning är läggning i instängd låda med risker för
urtvättning s.k. strippning av det nya lagret.

• 40mm ABS i låda var referensåtgärden.
• 40mm Kombilager i låda, en tanke att åtgärda
med en betongliknade produkt av asfaltskelett
och densitslam.
• 30mm Gjutasfalt i låda, en tanke att med ett
hålrumsfritt/vattentätt lager undvika
urtvättningsrisker av slitlagret.
www.gafs.nu

E20 Betongvägen vid Eskilstuna
Initialspåren blev ca 2mm för ABS och Kombilagret.
Initialspåren för Gjutasfalt blev ca 4,5mm.
Efter 3 år har ABS och Kombilager en spårtillväxt med ca
1mm/år.
Gjutasfalten har 2018 ännu ingen mätbar spårtillväxt.

www.gafs.nu
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E20 Betongvägen vid Eskilstuna
Blev slitlagret med Gjutasfalt
tillräckligt jämnt?
Hur blev komforten jämfört med befintlig
betongväg?
…och den nya ABS som lades samtidigt?
Bef Betong;
Ny Gjutasfalt;
Ny ABS;

IRI snitt 1,4
IRI snitt 1,3
IRI snitt 1,1

Gjutasfalten blev lite bättre än befintlig
betong, men inte riktigt i nivå med ABS.

www.gafs.nu

E20 Betongvägen vid Eskilstuna
Håller slitlagret med Gjutasfalt
tillräckligt god friktion?
Är Gjutasfalt ett halt material pga
relativt hög bindemedelshalt och en
tät textur?
BCS läggs på överytan i samband med
läggning för att klara friktionen fram
tills att ballasten slitits fram av
trafiken.

www.gafs.nu
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E20 Betongvägen vid Eskilstuna
Håller slitlagret med Gjutasfalt
tillräcklig friktion?
Trafikverket har följt upp friktionen
på provsträckan, senast hösten 2017.
Resultatet ligger på 0,62 vilket är väl
över kravgräns på 0,50.

www.gafs.nu

E20 Betongvägen vid Eskilstuna
På projektet reparerades och
förseglades längsgående fog/skarv
med optimerad gjutasfaltmastix i
band.
Håller bandförseglingen tillräcklig
friktion?
Ja, som nylagd håller den drygt 0,70
Ja, efter slitage håller den drygt 0,70

www.gafs.nu
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E4 Tranarpsbron vid Klippan
Slitlager med gjutasfalt utfördes för ca 11 år
sedan, på brons alla fyra körfält. Spårtillväxten
skiljer sig mellan broytans gjutasfaltslitlager
och intilliggande slitlager på vägen.

www.gafs.nu

Sanatorierondellen i Örebro
2014 satsade GAFS pengar på ett
utvecklingsprojekt kring om gjutasfalt
kan fungera som slitlager i cirkulation.
Tanken var att vanlig asfalt har svårt
att hålla, framförallt i den cirkulära
mittskarven och i benen ut/in i
cirkulationer.
Problematiken har tagits upp på flera
tidigare Asfaltdagar.

www.gafs.nu
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Sanatorierondellen i Örebro
Slitlagret utfördes med 30mm
PGJA 11 och ett stenrikt recept.
Gjutasfaltslitlagret utfördes ”fogfritt”
med en helsvetsad cirkulär mittfog.
Även övriga skarvningar i benen in/ut
från cirkulationen utfördes på samma
sätt.
BCS‐sten vältades fast i den varma
gjutasfalten för att erhålla god
friktion.
www.gafs.nu

Sanatorierondellen i Örebro
Nu 2018 när cirkulationen utsatts för
trafik och 4st vinter/sommar perioder
har den besiktats av GAFS.

Det finns inga skador på cirkulär
mittfog eller övriga fogar.
Inga materialförluster mot
intilliggande asfalt eller i benen
in/ut.
BCS‐stenen sitter kvar, dock är
den lite lätt nedsliten i spåren.
www.gafs.nu
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Sanatorierondellen i Örebro
Utmed samma kommunala matarled
finns flera cirkulationer.
En intressant iakttagelse finns i den
närmaste cirkulationen norr ut.
Den borde ha likvärdig trafikbelastning
i form av busslinjer och personbilar.
Den fick nytt slitlager 2015 med vanlig
asfalt. Alltså ett år yngre beläggning.
Den är referens till gjutasfaltförsöket.

Den cirkulära mittskarven är öppen.
www.gafs.nu

Ekonomi slitlager med gjutasfalt
Initialt har ofta gjutasfalt en högre kostnad
jämfört med tex ABS.
Men det behöver inte alltid vara så.
GAFS har gjort beräkningar gällande en lite
större exempelbro på 300m, ca 6600m2.
En stor kostnadspost att ta bort är grund‐
avlopp och dränkanaler, vilka inte alls
behövs vid ett helt tätt slitlager av gjutasfalt.
En annan post är etableringskostnader.

Dessa tillsammans väger nästan upp hela
mellanskillnaden i kostnad ABS till PGJA
Dessutom elimineras risk & kostnad kring
grundavlopp/dränkanal under livslängden.
www.gafs.nu
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Ekonomi slitlager med gjutasfalt
Ofta kostar gjutasfalt mer än vanlig
asfalt, jämfört lager mot lager.
Där kommer livslängd in som en viktig
och avgörande parameter.
Vi ser att spårtillväxten i de Svenska
projekten är radikalt mycket mindre på
gjutasfaltslitlager, ca 50‐70% lägre!
Det bekräftas även av Tyska långtids‐
uppföljningar från autobahn.
Det visar på en god ekonomi och bra
samhällsnytta. Framförallt på broar
och betongfarbanor.
www.gafs.nu

Omvärldsbevakning ‐Gjutasfalt‐
GAFS är även medlem i en internationell gjutasfaltförening,
IMAA (International Mastic Asphalt Association)
Vad händer i omvärlden?
Används gjutasfalt i andra länder?

www.gafs.nu
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IMAA‐ Annual meeting 2017, Stockholm

www.gafs.nu

IMAA Annual meeting 2018, Chongqing (CHN)
18th / 19th October 2018
Symposium on steel Bridges Deck Paving Technology

Chaotianmen Bridge ‐
World Record Steel Arch Bridge
Total length: 1,741 m
Span length: 552 m
www.gafs.nu
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IMAA History
The International Mastic Asphalt Association
(IMAA) was formed out of the European
Mastic Asphalt Association (EMAA) in 2012.
Since 1972 we support our members and
offer them many different services.

www.gafs.nu

IMAA Symposium
Mastic Asphalt Applications on Bridges – Construction Method for the
Future
•

«The present situation and trends of mastic asphalt in Europe and Asia – with a view to the Life‐
Cycle‐Costs‐aspect (LCC)» / Heinz Aeschlimann, CH

•

«Conception and production of mastic asphalt for road constructions» / Thomas Sikinger, DE
«Machine‐laid mastic asphalt in highway constructions» / Oliver Zscherpe, DE

•

«The application of Mastic Asphalt on bridges in Jiangsu province» / Cao Rongji,CHN

•

«Mastic asphalt pavements, quality tests, test methods – results and developments»
/ Dr. Christian Angst, CH

•

«Construction technology of steel deck pavement of HZM‐bridge» / Zhang Feng, CHN

www.gafs.nu
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IMAA Symposium
Mastic Asphalt Applications on Bridges – Construction Method for the
Future
«Machine‐laid mastic asphalt in highway constructions» / Oliver Zscherpe, DE

A3 Frankfurt‐Nürnberg
Under de senaste åren har gjutasfalt som slitlager på vägar vunnit marknadsandelar i det tyska
motorvägsnätet särskilt på grund av LCC jämförelser.
Ett exempel är omläggningsarbetet på motorväg A3 Frankfurt‐Nürnberg.
Arbetet omfattade en breddning av motorvägen till sex körfält på en total längd av cirka 7,8 km.
Arbetet genomfördes mellan september och oktober 2017.
Specifikationen av konstruktionen med slitlager utav 30 mm gjutasfalt och bindlager utav 90 mm SMA 18
under måste konstrueras så att gjutasfaltlagret uppnår en buller reducering på‐2 dB (A). Jämnhet, produktions
förfarande, ytbehandling etc. måste anpassas till detta. Gjutasfaltläggningen utföres i en bredd av 12,00 m,
inklusive vägren.
Läggnings fakta:
40 cm bred vägren ca 16,000 m = 6,400 m², kapacitet ca 1,300 m/dag.
11,60 m bredd vid läggning av körbanor ca 181,000 m², kapacitet ca 1000 m = 11,600 m²/dag.

www.gafs.nu

IMAA Annual meeting 2018, Chongqing (CHN)
Extension Tour Visit of the «World Project» Hong Kong‐Zhuhai‐Macao HZM Bridge
/ Bridges in Hong Kong

Hong Kong‐Zhuhai‐Macao HZM Bridge
Length mainbridge: 22.9 kilometer
Length tunnel: 6.7 kilometer
Total length of the connection: 55 kilometer

www.gafs.nu
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Ny tätskiktskurs bro i Asfaltskolan
I januari 2019 startar för första
gången en kurs gällande tätskikt mm
på broar i Asfaltskolans regi.
Det är ett samarbete mellan tre parter
GAFS – Trafikverket – Asfaltskolan.

”Tätskikt och gjutasfalt på broar”
Går i Malmö 31 januari och i
Upplands Väsby 21 mars.
www.gafs.nu

Sammanfattning Gjutasfaltslitlager
Är Gjutasfaltslitlager Ett hållbart alternativ ?
Klarar gjutasfalten alla viktiga parametrar för
trafikerade slitlager?









Jämnhet
Friktion
Nötning
Sprickor
Separation
Skarv/fog
Trafikstörning
Miljö

 Ekonomi
www.gafs.nu

Ja, men kräver bra maskinpark
Ja, med BCS i överytan
Ja, mycket liten spårutveckling
Ja, minst lika bra som ABS/ABT
Ja, ständig omrörning är förlåtande
Ja, ”fogfritt” genom helsvetsning
Ja, behöver sällan läggas om
Ja, behöver sällan läggas om

Ja, mycket lång livslängd
ger en god ekonomi!
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