
E4
Sundsvall

Lab-provning av bullerdämpande 
asfalt (E4 Rotebro) Dubbeldrän.

Mats Wendel
mats.wendel@peabasfalt.se

Upplägg

• Förprovning och proportionering

• Provytor

• Utvärdering beläggning

• Tillverkning

• Utläggning

• Resultat av bullermätning

• Iakttagelse

2

”Tänk om man fick göra så här…!”

Tillvägagångssätt för ett lyckat resultat

1. Uppdragsbeskrivning

2. Proportionering av recept enligt kontrakt
Labblandning + marshall + avrinningsförsök

3. Tillverkning av plattor 
+ upprepad tillverkning av plattor

4. Provläggning vid verk
Lastbilarna fick köra ca 30 min och komma tillbaka
Ok + infoTRV

5. Utförande norrgående
Olika packningsförsök

6. ÅSKA!!! (bör undvikas!)

7. Utförande södergående

Bra samarbete mellan 
inblandade parter är viktigt!
(vilket detta projekt också hade)



Förprovning och proportionering

• Vidhäftning och bindemedel
Höga krav på elasticitet medför högmodifierat bitumen vilket ställer 
höga krav på vidhäftning.

Resultat Rullflasketest:
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Täckningsgrad 72 timmar
Wetfix BE 0

Wetfix BE / cement 70
Wetfix AP 17 / cement 55
Prov från asfaltmassa 80

Förprovning och proportionering

• Avrinning
Hög bindemedelshalt medför höga fiberhalter samt ökad risk för 
avrinning.

Valt bindemedel och fiberhalt på ca 0,6% fungerade bra.

• Hålrum
Krav på lägsta hålrumshalt 23%, vilket uppnåddes.
Men: 
- vid sågning av en ändyta: ca -3% hålrum
- vid sågning av båda ändytorna: ca -6% hålrum
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Hålrum i rätt 
storleksordning.

Bra värden på Cantabro

(13,8 respektive 19,5)

Höga ITSR-tal, låga 
draghållfastheter

Resultat provyta Erfarenhet packningsförsök
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Hålrum Skrymdensitet
Swesilencer 16 

(100mm)
21,1 1,921

Swesilencer 16 
(150mm)

22,0 1,914

Swesilencer 11 
(100mm)

24,6 1,823

Swesilencer 11 
(150mm)

25,9 1,794

Packningsförsök utfördes på södergående vägren och prover togs 
0,4 m från kant/skarv

Resultaten ledde till att 150mm kärnor förordas vid den här 
typen av beläggning.



• Jämn temperatur 160-165 grader

• God planering av bitumen, 
Endura D1, mognadstid 48 tim

• Producerad massa kan ej 
långtidslagras i varmfickor

• Längre öppningstider på 
blandarlucka och hundlucka pga
segare massa

• Tillverkningskapacitet ca 50% 
lägre än konventionella massor

• Mycket svårt att ha någon annan 
produktion samtidigt

Tillverkning Borrning: Dränerande effekt

Borrning: Elastisk beläggning

• Sänkning av stampknivar och 
höjning av screedassist samt 
endast statisk vältinsats för att 
undvika hög packning

• Massa mycket kladdig och ej möjlig 
att gå på under lång tid

• Avstängt område ett krav för en god 
kvalitet, bör ligga utan trafik minst 
ett dygn

• Ovanstående problem större vid 
varmare väderlek

• Rengöring flak tar längre tid

• Planering av läggardragen väldigt 
viktigt, lastbilar får ej stå still på 
nylagd beläggning pga
deformationer

Utläggning



Resultat av bullermätningar 2014 på E4 
vid Rotebro
Av: Ulf Sandberg, VTI (mätningar av Tekn Univ i Gdansk Av Piotr Mioduszewski)

30 mm ABD 11
50 mm ABD 16
+ ev. justering

Förklaringar

K1, K2, K3 = körfiler, mätning i höger hjulspår
K1m = mätning mellan hjulspåren i K1 

Referensdäck vid mätningen:
P1 = SRTT = däck som avses representera personbilsdäck
H1 = AAV4 = däck som avses representera lastbilsdäck

Alla mätvärden är medelvärden för norr- och södergående filer

Nedan jämför vi först buller på dubbeldrän med buller på ABS16 på 
E4 nära Rotebro, som TRV föreslog som referens

Sedan jämför vi med samma ABS16 som var referenser för 
mätningar på E4 i Huskvarna år 2014, dvs medelvärde av 4 st olika 
ABS16

Bullerreduktioner vid 80 km/h, medel av norr och 
södergående
Referens är ABS 16 på E4 K1 nära Rotebro

Bullerreduktioner vid 100 km/h, medel av norr och 
södergående
Referens är ABS 16 på E4 K1 nära Rotebro



Bullerreduktioner vid 80 km/h, medel av norr och 
södergående
Referens är medelvärde av 4 st ABS 16 på olika vägar i södra Sverige 
= samma referens som för E4 Huskvarna

”Tyst asfalt” minskar buller från E4:an 
Publicerat: 16 oktober 2014  

Den bullerreducerande asfalt som lagts på en två  kilometer lång sträcka i höjd med Rotebro 
minskar bullret från E4:an med omkring 10 decibel. Det visar de mätningar som kommunen har 
gjort. 

Trafikverket lade i somras så kallad bullerreducerande asfalt längs en två kilometer lång sträcka i höjd
med Rotebro. Kommunen har gjort mätningar både innan och efter att asfalten lades, mätningarna 
visar att bullret från E4:an har minskat med cirka 10 decibel vid de närmaste bostäderna. 

– Det är mycket positiva resultat som hittills har överträffat våra förväntningar. Det ska bli intressant 
att se hur asfaltens effekt består, säger Oscar Nyströmer (M),  ordförande i miljö‐ och 
byggnadsnämnden. 

Sollentuna kommun kommer att göra flera uppföljande mätningar för att bland annat se effekter på 
längre sikt. Tidigare försök med bullerreducerande asfalt har haft problem med minskad verkan över 
tid men nu finns förhoppningar om mer bestående effekter. 

Den tysta asfalten i Sollentuna ingår i ett projekt där Trafikverket i en serie av försök utvecklar en 
hållbar beläggning med bullerdämpande egenskaper. Många människor bor nära den sträcka där 
asfalten lagts och har berörts av de höga bullernivåerna. 

Iakttagelse

Referens

Dubbeldrän


