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Formáli 

Allt frá því að höfundur hóf nám við byggingartæknifræði við Háskólann í Reykjavík vissi hann að 

reynsla hans á malbikun og áhugi á bikbundnum slitlögum væru hans sérstaða. Stefnan frá upphafi var 

að gera lokaverkefni á sviði vegagerðar með áherslu á slitlög. Leitin hófst  að lokaverkefni vorið 2017 

og þá vildi svo til að á þeim tíma bauð vinnuveitandi hans, Hlaðbær-Colas, höfundi á námskeið hjá 

Vegagerðinni sem fjallaði um efnisrannsóknir og efniskröfur í vegagerð. Á því námskeið heyrði 

höfundur í fyrsta skipti um malbiksskel. Fyrir forvitni sakir hafði höfundur samband við 

umsjónarmenn námskeiðsins um mögulegt verkefni tengdu malbiksskel. Þannig komst höfundur  í 

samband við Birki Hrafn Jóakimsson byggingarverkfræðing hjá Vegagerðinni. Höfundur fór ásamt 

Aldísi Ingimarsdóttur aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík á fund með Birki, þar sem mögulegt 

verkefni var til umræðu. Úr varð að Birkir tók að sér að verða leiðbeinandi í verkefninu. Því næst 

skilgreindi höfundur verkefnið og var sú skilgreining samþykkt af Aldísi og Birki. Ákveðið var að 

skoða hvort notkun malbiksskeljar á Íslandi sé raunhæfur kostur. 

Þetta verkefni og sú vegferð sem höfundur er að ljúka núna er erfitt að klára án stuðnings og aðstoðar 

frá góðu fólki. Höfundur vill því þakka öllu því fólki sem staðið hefur með honum í þessari vegferð. 

Kemur fyrst í huga eiginkona höfundar Jóhanna Ósk Snædal sem hefur sýnt ótrúlega þolinmæði og 

stuðning frá fyrsta degi og efast höfundur um hvort hann hefði lagt í þessa vegferð án hennar. Einnig 

vill höfundur þakka fjölskyldu sinni fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt í gegnum árin. 

Sömuleiðis vill höfundur þakka bekkjarbræðrum sínum fyrir alla góðu og erfiðu tímana í samferð  

sem nú er að enda. Ekki má gleyma starfsfólki Háskólans í Reykjavík þá helst starfsfólki 

byggingarsviðs sem hafa veitt höfundi góð verkfæri til framtíðar. Höfundur vill þakka Birki Hrafni 

Jóakimssyni fyrir góða leiðsögn, stuðning og yfirlestur ásamt mikilli þolinmæði við að koma höfundi 

á rétta braut í þessu lokaverkefni. Auk hans vill höfnundur þakka Pétri Péturssyni fyrir aðstoð og 

yfirferð á verkefniu. Hlaðbær-Colas fær þakkir fyrir upplýsingar og ráðgjöf við vinnu  

kostnaðarsamburðar sem gerður var og þakkar höfundur sérstaklega þeim Sigþóri Sigurðssyni og 

Gunnar Erlingssyni fyrir veitta aðstoð. 
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1. Inngangur 

Frá upphafi siðmenningar hafa samgöngur verið mikilvægar mannkynin. Þær tengja sveitir við borgir 

og borgir við lönd og lönd við heimsálfur. Þær eru lykillinn að hnattvæðingu sem hefur átt sér stað á 

síðustu áratugum. Samgöngur síðustu áratuga hafa einkennst af skipum, flugvélum og bílum en allir 

þessir samgöngumátar þurfa á gríðarlega kostnaðarsömum innviðum að halda, þ.e.a.s. flugvöllum, 

höfnum og vegakerfum. Það er því hagur allra sem sjá um uppihald þessara innviða að viðhalda þeim 

á sem hagkvæmastan hátt. Þetta verkefni fjallar um slitlög á vegakerfum hérlendis, nánar tiltekið 

bikbundib slitlög, s.s. klæðingu og malbik. Malbiksskel er aðal viðfangsefnið í þessu lokaverkefni, 

malbiksskel er þunnt malbikslag sem getur verið einn til þrír cm á þykkt og er lagt út með sérstakri 

malbikunarvél, þetta hefur ekki verið gert hérlendis. Verður því leitast við að svara því hvort 

malbiksskel sé raunhæfur kostur á Íslandi? 

Til þess að geta svarað þeirri spurningu voru nokkrar rannsóknarspurningar lagðar fram og verður 

þeim svarað í þessu verkefni.  

▪ Hvað er malbiksskel? 

▪ Hvernig malbiksblöndu er hægt að nota í malbiksskel? 

▪ Hvernig bik þarf? 

▪ Hvernig bikþeyta (lím) er notuð? 

▪ Kynna sér tækjabúnað sem þarf til að leggja út malbiksskel? 

▪ Kynna sér útlögn malbiksskeljar og hvernig/hvort hún er frábrugðin hefðbundinni 

malbiksútlögn? 

▪ Kynna sér tækjabúnað hérlendis og hvað vantar til að geta lagt út malbiksskel? 

▪ Gera samanburð á kostnaði við útlögn malbiksskeljar og malbiks. 

Yfirlit verkefnis. 

Verkefnið skiptist í 7 kafla. 

▪ Kafli eitt: er stuttur inngangur og settar eru fram rannsóknarspurningar verkefnisins.  

▪ Kafli tvö: hér er farið yfir íslenska vegakerfið, upphaf þess og uppbyggingu veghlotsins.  

▪ Kafli þrjú: hér er farið yfir hvaða bikbundnu slitlög eru notuð á Íslandi, úr hverju þau eru, 

hvernig þau eru búin til og svo lögð út.  

▪ Kafli fjögur: er um malbiksskel, úr hverju hún eru, hvernig hún eru búin til og svo lögð út. 

Einnig farið yfir kosti og galla hennar.  

▪ Kafli fimm: er samanburðarkafli, en í honum er hefðbundið malbik og malbiksskel borin 

saman. Þá eru steinefni, bik og íaukar bornir saman ásamt því að farið er í 

kostnaðarsamanburð á SMA8 og malbiksskel 8 annars vegar og SMA11 og malbiksskel 11 

hins vegar. 

▪ Kafli sex: Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinr lagðar fram. 

▪ Kafli sjö: Verður velt fyrir sér nokkrum þáttum sem tengjst malbiksskel og rannsóknar 

spurningum svarað. 
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2. Íslenska vegakerfið 

2.1 Upphaf vegakerfisins 

Fyrr á öldum þegar menn fóru á milli staða gangandi eða á hestbaki, var ekki mikið gert í því að 

greiða för þeirra með samgöngubótum. Það var ekki fyrr en árið 1294 sem Eiríkur Magnússon 

konungur lagði fyrstu ákvæði til réttarbótar, sem skyldaði menn til vegagerðar í sínu héraði. Virðist 

það hafa verið nóg í um það bil 350 ár eða þangað til Henrik Bjelke höfuðsmaður kvartaði undan 

ástandi vegkerfisins á Íslandi [1]. 

Það var svo ekki fyrr en árið 1859, eftir nokkur misheppnuð frumvörp, sem alþingi samþykkti 

frumvarp um vegalög. Var það staðfest af konungi þann 15.mars 1861 og heitir frumvarpið „Tilskipun 

um vegina á Íslandi“ og er það grunnurinn að skipulagðri vegagerð hérlendis. Því má segja að 

vegakerfið okkar sé að mestu mjög ungt eða rétt rúmlega hundrað ára [1]. 

Í dag fylgja allar framkvæmdir á íslenska vegakerfinu vegalögum. Þar er búið að skilgreina og skipta 

vegakerfinu í þjóðvegi, sveitafélagsvegi, almenna stíga og einkavegi, sjá mynd 1. Þjóðvegir og 

sveitafélagsvegir mynda meirihluta vegakerfisins og eiga samkvæmt lögum að mynda samfellt 

vegakerfi til tengingar byggða í landinu [2]. 

Þjóðvegir eru í umsjón Vegagerðarinnar og er þeim skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, 

landsvegi og héraðsvegi [3]. Í árslok 2017 var vegakerfið 12.901 km og er bundið slitlag 5.575 km af 

því [2]. Sveitafélagsvegir eru í umsjón sveitafélaga og skiptast þeir einnig í fjóra flokka: Hraðbrautir, 

tengibrautir, safnbrautir og húsagötur [4]. 

 

Mynd 1 Flokkun vegakerfis Íslands. 

2.2 Uppbygging veghlotsins 

Veghlot er orðtak sem lýsir uppbyggingu vega og gatna. Veghlot eru lagskipt vegna mismunandi 

krafna um efnisgæði og eru kröfurnar mestar efst og minnka svo samhliða lækkandi spennu og áraun, 

sjá mynd 2. Huga þarf að frost áhrifum og er ætlast til þess að þau lög sem eru fyrir ofan áætlað 

frostdýpi sé ónæm fyrir áhrifum frostþenslu [5]. 

Fylling. 

Neðsti hluti veghlots er fylling, hennar hlutverk er að jafna vegbotninn og kemur þannig réttri hæð á 

undirbygginguna áður en yfirbygging er sett á. Fylling er gerð úr efnum í næsta nágrenni eða námum 

við vegstæði. Efni flokkast í frost- og burðarþolsflokka samkvæmt norskum reglum og ráða þessar 

reglur þykktum laganna sem koma ofan á fyllinguna. En hún má hafa brattari flá en styrktar- og 

burðarlög en þá verður að setja fláafleyg utan á fyllinguna sem hefur minni halla. Þjappa þarf 

fyllinguna vel og passa að yfirborð sé nægilega þétt og með halla til að tryggja gott vatnsrennsli af 

henni [5]. 
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Styrktarlag. 

Næsta lag á eftir fyllingu er styrktarlag. Burðarþol veghlotsins á að vaxa jafnt og þétt á milli laga. 

Þess vegna eru gerðar meiri kröfur til efnis í styrktarlagi en fyllingu. Hlutverk styrktarlags og 

burðarlags er að dreifa umferðarálagi sem slitlag verður fyrir og koma í veg fyrir formbreytingar í því. 

Einnig þarf styrktarlag að leiða vatn úr veghlotinu ásamt því að standast kröfur um berggæði, styrk 

steinefna og frostþol. Hægt er að skipta styrktarlagi í tvo hluta, það er efra- og neðrastyrktarlag, þá eru 

gerðar meiri kröfur til efra- en neðrastyrktarlags. Þær eru að neðrastyrktarlagið á að vera ónæmt 

frostháhrifum, hafi ákveðna kornakúrfu, ásamt fleiri kröfum [5].  

Burðarlag. 

Burðarlag er síðasta lagið áður en komið er að slitlagi. Hlutverk burðarlags er að dreifa umferðarálagi 

niður í styrktarlag og í sameiningu dreifa þau því í fyllingu, til þess að koma í veg fyrir 

formbreytingar í slitlagi. Verður burðarlag því að vera stíft, stöðugt og með lektareiginleika til að 

koma í veg fyrir uppsöfnun vatns. Verður efnið að hafa ákveðinn styrk vegna aflraunar og vera ónæmt 

fyrir frostáhrifum. Eins og með styrktarlag er burðarlag gjarnan lagt í tveim lögum, þetta er gert þar 

sem efni í neðralagi má vera grófara en efnið í efralagi. Taka þarf tillit til þessa að efni má ekki vera 

of gróft eða of fínt miðað við þykkt lagsins, eru því gerðar kröfur til kornakúrfu í þessum lögum. 

Einnig er hægt að binda efralagið með sementi eða biki [5]. Verður fjallað um efstalag veghlotsins í 

kafla 3. Slitlög á Íslandi. 

 

 

Mynd 2 Uppbygging veghlots utan þéttbýlis hérlendis [5]. 

 

3. Slitlög á Íslandi  

Hlutverk slitlaga í veghloti er að skapa jafnt og slétt ökusvæði ásamt viðnámi milli dekkja og slitlags. 

Einnig þarf slitlag að þola áraun frá umferð, veðri og vera nógu þétt til að hindra för vatns í neðri lög 

veghlotsins [5]. Hérlendis hafa nokkrar gerðir slitlaga verið notaðar og er þeim skipt í tvo flokka, það 

eru sveigjanleg og stíf slitlög. Stíf slitlög geta t.d. verið steypa en ekki verður fjallað um þennan flokk 

í þessu verkefni. Sveigjanleg slitlög eru meðal annars möl, klæðing og malbik. Þessi slitlög eru 

algengust hérlendis og verður fjallað um klæðingu og malbik í þessu verkefni [6]. 
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3.1 Uppistaða bikbundinna slitlaga 

Steinefni. 

Hlutverk steinefna í slitlögum eru nokkur. Þau þurfa að hafa sem mest slitþol gagnvart negldum 

hjólbörðum ásamt bikbindiefninu og veita slitlaginu nægt burðarþoli gagnvart þungaumferð. Það er að 

segja næga stífni og viðnámi til að koma í veg fyrir skrið. Að vissu leyti tryggja steinefni veðrunarþol 

slitlagsins líka. Þar að auki eru eiginleikar steinefna mikilvægur þáttur í núningsviðnámi milli slitlags 

og hjólbarða [7]. 

Steinefni sem notuð eru í slitlög eru unnin úr setlögum eða sprengdu og möluðu bergi. Einnig hefur 

verið notað endurunnið efni hérlendis, t.d. í endurlögn (e. repave) og allt að 10 % í hefðbundið 

malbik. Einnig hafa verið gerðar tilraunir með malbiksfræs og gler með góðum árangri. Hérlendis 

flokkum við steinefni eftir þremur kornastærðar flokkum. Það eru fínefni minni en 0.063 mm (e. 

fines), 0,063-4 mm (sandur) og >4 mm (perla eða flokkuð möl). Til eru nokkrir stærðar flokkar fyrir 

perluna, þeir eru 4/8, 8/11, 11/16, 16/22 og 22/32. Síðasti stærðar flokkur perlunnar er yfirleitt notaður 

í burðarlagsmalbik en ekki í slitlög. Steinefni eru alls ekki öll eins og þurfa þau að uppfylla kröfur í 

samræmi við staðla um fyrirhugaða notkun þess, hægt er að sjá þessa staðla í kafla 3.3.2. [7].  

Jarðbik. 

Jarðbik finnst í náttúrulaugum víðs vegar í heiminum, en algengara er að bik sé framleitt með eimingu 

jarðolíu. Náttúrulegt jarðbik sem mýkt var með efnum úr jarðolíu var áður fyrr mest notaða 

bikbindiefnið í vegagerð. Efniseignleikar náttúrulegs jarðbiks breytast frá einu svæði til annars, 

sérstaklega óleysanlegefni sem finnast í jarðbikinu. Má nefna að í jarðbiki sem finnst í Trinidad er 

u.þ.b. 40% óleysanlegefni, á meðan í Bermuda er aðeins um 6% óleysanlegefni. Grjótjarðbik (e.rock 

asphalt) finnst náttúrulega eins og jarðbik og er það úrfelling sandsteins eða kalksteins. Finnst það 

víða í Bandaríkjunum, en er ekki notað langt frá heimahögum [8]. 

Bik. 

Bindiefni bikbundinna slitlaga er bik og hefur orðið bikbindiefni verið notað yfir þau. Bik er 

seigfljótandi, klísturskennt og vatnsfælið efni og hefur það mikla viðloðunar eiginleika [7]. Hérlendis 

og í Evrópu er bik flokkað eftir svokallaðri stungudýpt (e. penetration eða paving grade (PG)) sem er 

mælikvarði á stífleika og tilgreinir hversu djúpt 100 gramma nál með ákveðinni lögun nær að stinga 

sér inn bikið á 5 sekúndum við 25 °C. Hérlendis er mest notað svo kallað mjúkt bik eða PG 160/220, 

þ.e. nálin sekkur 16-22 mm, en á götum með mikla og þunga umferð er notað svo kallað stíft bik eða 

PG 70/100 [7]. Hlutverk bikbindiefna er fyrst og fremst að binda saman steinefniskornin í eina heild, 

en þau ljá malbikinu einnig vissan sveigjanleika, stöðugleika og verja það gegn vatni [7]. 

Biktegundir skilgreindar eftir ÍST EN 12591 má sjá í töflu 1, en þær sem eru notaðar hérlendis eru 

appelsínugular á litin og þær sem eru ekki notaðar hérlendis eru grænar. 

Tafla 1 Stungudýptar flokkar [9]. 

 

 

 

 

 

Stungudýpt 

PG 20/30 

PG 30/45 

PG 35/50 

PG 40/60 

PG 50/70 

PG 70/100 

PG 100/150 

PG 160/220 

PG 250/330 
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3.2 Klæðing 

Klæðing er algengasta bikbundna slitlagið hérlendis, jafnframt er hún einfaldasta gerðin og ódýrasta 

hvað stofnkostnað varðar. Í þessum kafla verður fjallað almennt um klæðingu, sem hefur sömu 

uppistöðu og önnur bikbundinslitlög þ.e. bikbindiefni og steinefni. Til eru nokkrar gerðir bikbindiefna 

fyrir klæðingu eins og þjálbik og bikþeyta, en ekki verður fjallað um önnur bikbindiefni í þessu 

verkefni [7]. 

3.2.1 Bikbindiefni 
Fjallað var almennt um bik í kafla 3.1 og hvernig bikbindiefni eru framleidd. Hérlendis hafa tvær 

gerðir bikbindiefna verið mest notuð á síðustu árum í klæðingar, það eru þjálbik og bikþeyta, 

Þjálbik. 

Í þessari gerð bikbindiefns er uppistaðan mjúkt bik (PG 160/220) sem er mýkt með órokkjörnu efni úr 

lífolíum og blandað sérstökum viðloðunarefnum. Olíurnar eru til dæmis fisk- og repjuolía einnig eru 

til fleiri tegundir en þessar hafa verið mest notaðar hérlendis. Tilraunir á þessum blöndum hafa staðið 

yfir frá 2005 og gengu þær svo vel, að árið 2012 var ákveðið að nota eingöngu þjálbik úr ethylester 

sem er afurð fiskolíu hérlendis [7].  

Bikblöndur geta verið mismunandi en ,,Algeng blanda þjálbiks er PG 160/220 bik, 5,5 % til 6,5 % 

ethylester úr lýsi (eftir aðstæðum og hitastigi) og er notað 0,9 % viðloðunarefni.“ Þó að þetta sé 

algeng blanda, þarf að taka tillit til aðstæðna og umferð (ÁDU) þegar blanda er valin [10]. 

Bikþeyta. 

Bikþeyta er eins og nafnið gefur til kynna, bik sem er þeytt ásamt vatni, ýruefnum og stundum 

fjölliðum [7]. Íblendiefnum er bætt við til þess að stjórna seigju, sýrustigi, brothraða og fleiri 

eiginleikum bikþeytunnar. Fer þetta ferli fer fram í sérstakri framleiðslustöð með sérstakri kvörn, sem 

veldur því að bikið myndar smáar kúlu í vatninu [10].  

Sama á við um bikþeytu og þjálbik að blöndur geta verið mismunandi. Samkvæmt handbók um 

klæðingar er bikþeyta ,,blanda af biki (t.d. 160/220) og vatni, yfirleitt í hlutföllum nálægt 70%/30%“, 

en skiptist aftur á móti í þrjá flokka í samræmi við ÍST EN 13808 [10]. Þessir flokkar eru: 

1. 70 % bikþeyta án fjölliðu, C69B3 

2. Fjölliðubreytt bikþeyta (premium), C72BP3 

3. Fjölliðubreytt bikþeyta (super premium) C72BP3 
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3.2.2 Gerðir klæðinga 
Til eru margar gerðir klæðinga og eru þessar gerðir hannaðar fyrir mismunandi aðstæður. Hér verður 

látið nægja að tala um einfalda klæðingu með/án kílingar og tvöfalda klæðingu. 

Einföld klæðing. 

Einfalda klæðingu er hægt að nota á vegi með ársdagsumferð (ÁDU) allt að 2000, ef notað er 8/11 

mm eða 11/16 mm steinefni sjá mynd 3. Einföld klæðing er ekki ætluð á vegköflum þar sem er mikið 

áreiti eins og gatnamót eða beygjur [10]. 

 

Mynd 3 Einföld klæðing [10] 

Gjarnan er notað 11/16 mm steinefni í fyrra lagið, sem á við ef ÁDU er yfir 500. Þá er mælt með því 

að kíla klæðinguna. Kíld einföld klæðing er aðferð þar sem minnkað er við magn grófa efnisins og 

aukið við magn bikbindiefnis. Aukin útsprautun bikbindiefnis grípur fína efnið sem er kílt ofan í grófa 

steinefnið. Fínu steinefnin sem notuð eru í kílingu eru gjarnan 2/6 mm steinefni ofan í 8/11 mm 

steinefni eða 4/8mm steinefni ofan í 11/16 mm steinefni, sjá mynd 4. Þetta eykur festu steinefnisins 

og er sérstaklega góð leið til að verjast rigningu eftir útlögn [10]. 

 

 Mynd 4 Einföld klæðing með kílingu [10]. 

Tvöföld klæðing. 

Hér að ofan var talað um að einföld klæðing ætti ekki við þar sem áreiti er mikið, sjá mynd 5. Það á 

hins vegar við um tvöfalda klæðingu, hún hentar vel þar sem álag er mikið, krafa er um endingu eða 

vegi með magurt yfirborð [10].  

 

 Mynd 5 Tvöföld klæðing [10]. 
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3.2.3 Tækjabúnaður og útlögn 
Bikbindiefni er dreift á yfirborðið sem á að klæða, því næst er steinefni stráð í bikbindiefnið þar sem 

notaður er steinefnadreifari, sjá á mynd 6. Það eru til tvær tegundir steinefnadreifarar hérlendis [7]. 

Það eru sjálfakandi dreifari eða dreifari aftan á vörubíl, svokallaður gafldreifari, sem er bakkað á 

meðan dreifingu stendur. Steinefnadreifarar hérlendis eru með búnað til að stjórna dreifingu 

steinefnis. Til eru steinefnadreifarar sem eru með fasta breidd, eru þeir ekki eins hagkvæmir og því 

ekki komist í notkun hérlendis [10]. 

Að steinefnadreifingu lokinni kemur gúmmíhjólavalti og fer eins oft yfir hvert lag klæðingar og þörf 

er á [7], góð regla er að fara fjórum til fimm sinnum yfir hvert lag. Gúmmíhjólavalti er sérstök tegund 

valta sem er ekki með stáltromlum eins og venja er heldur gúmmíhjólum [10]. Er farið nánar í valta í 

kafla 3.3.3 

Þegar efnið hefur náð góðri viðloðun og raðar sér, kemur sópur og hreinsar afgangs efni af veginum 

[7]. Til eru magar gerðir sópa, bæði sér útbúnum vegsópum og svo dráttarvélum með vökvadrifi eða 

afldrifi [10]. 

Stundum er umferðarstjórnun aukin frá því sem hefðbundið er á vegköflum, en það fer eftir 

sumardagsumferð (SDU) á svæðinu hvort slík umferðarstjórnun sé notuð. Yfirleitt eru notaðir bílar, 

svo kallaðir umferðarlóðsar sem hafa það hlutverka að hæga á umferð á verkstað. Einnig er hægt að 

stjórna umferð með umferðarljósum en lítið er gert af því hérlendis [10]. 

Eins og hefur komið fram þá eru til nokkrar gerðir klæðinga og ekki eru þær allar lagðar eins út. En 

hér hefur komið fram lýsing á algengustu útlögnum klæðinga hérlendis.  

 

Mynd 6 Steinefnadreifari í miðri útlögn klæðingar [11]. 
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3.3 Malbik 

Malbik er sveigjanlegt yfirborð vegna þess að malbikslagið gefur eftir eða sveigist við álag og dreifist 

þetta álag frá malbiki niður í burðarlag, styrktarlag og fyllingu. Malbiki sem efstahluta veghlotsins er 

hægt að skipt upp í þrjú lög þ.e. slitlag, bindilag og burðarlag. Slitlagi er efstalagið sem er í snertingu 

við hjólbarða bifreiða, þar á eftir er hægt að hafa bindilag og neðst kæmi svo burðarlag [6]. Hafa þessi 

lög mismunandi hlutverk og kröfur í veghlotinu en uppistaða þeirra er ávallt sú sama og það eru 

steinefni og bik sem fjallað var um í kafla 3.1. Önnur efni sem hægt er að bæta við malbik eru t.d. 

viðloðunarefni, fjölliður, vax, trefjar, sement og kalkduft [7]. Verður farið nánar í þessi atriði í um 

kafla 3.3.1. 

3.3.1 Íaukar 

Trefjar. 

Trefjar eru notaðar í nokkrar malbiksgerðir og eiga þær að hindra aðskilnað steinefna og bindiefna á 

meðan malbikið er heitt og óþjappað. Hérlendis eru notaðar plasttrefjar í steinríkt malbik (e. Stone 

Mastic Asphalt, SMA) [7]. 

Viðloðunarefni. 

Viðloðunarefni er blandað í bindiefnið og er magn þeirra yfirleitt um 0,3% af bindiefnismagni. 

Hlutverk þeirra er að bæta viðloðun bindiefnis við steinefni, en sérstök þörf er á þessu þegar 

kísilsýrurík erlend steinefni eru notuð í malbiki. Einnig eru þau notuð í malbiki með háa holrýmd og 

þar sem hætta er á að vatn komist í gegnum bindiefnishimnuna. Mælt er með að viðloðunarefni sé 

alltaf notað í íslensku malbiki [7]. 

Fjölliður. 

Fjölliður voru þróaðar til að koma til móts við aukið umferðarálag við fjölbreytt veðurfarsskilyrði og 

sporna við skemmdum í malbiki, s.s. formbreytingum, sprungum og skemmda vegna vatns. 

Algengustu fjölliður í malbiki eru SBS (styrene-butadiene-styrene) og EVA (ethylene-vinyl-acetate). 

SBS er hitaþjál og teygjanleg fjölliða eykur sveigjanleika malbiks þegar hitastig þess lækkar (varnar 

sprungumyndun) og ver malbikið frá skriði við hátt hitastig. EVA er flokkað sem plastefni og á að 

breyta eiginleikum malbiks með því að mynda sterka og stífa þrívíða keðju sem eykur vörn gegn 

deigum formbreytingum [6]. 

Vaxefni. 

Blöndun vaxefna í bikbindiefni fer vaxandi, en ástæða þess er að slík efni í litlum mæli valda því að 

hægt er að ná þjöppun við lægra hitastig. Þá er hægt að lækka framleiðsluhita og/eða auka 

flutningsvegalengdir með malbik. Ef vaxinu er blandað í miklu magni um það bil 3% þá eykur það 

viðnám gegn skriði [7]. 

3.3.2 Gerðir malbiks 
Blöndun malbiks fer fram í þar til gerðum blöndunarstöðvum. Steinefnið er þurrkað við 150°C, því 

næst er bikbindiefninu blandað saman við og er það þá heitt og þunnfljótandi. Er efnum svo hrært 

saman ásamt íaukum og síðan flutt heitt til útlagnar [7]. 

Um tíma voru aðeins tvær gerðir stífmalbiks (e. Asphalt Concrete, AC) skilgreindar hjá vegagerðinni 

það er AC 11 og AC 16. Stífmalbik var ætlað vegum og götum með mikla umferð, en reynslan hefur 

hins vegar sýnt að ef vegir eru með minni umferð má slaka á kröfunum til malbiksins, enda fer val á 

malbiki eftir aðstæðum vega og gatna [7]. Stöðugleiki stífmalbiks er tilkominn vegna samloðunar og 

innri núnings efna. Innri núningur og samloðun eru háð stærð steinefna, stungudýpt biks og magni 

biks í blöndunni [12]. 
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Í dag eru tvær tegundir malbiks mest notaðar hérlendis, það er stífmalbiki (AC) og steinríkt malbik 

(SMA). SMA blöndu má líkja við tveggja þátta malbik, sem myndað er úr grófum steinefnum með 

opinni kornakúrfu og háu bikinnihaldi. Þessi blanda á að bæta stöðugleika og endingu malbiksins. 

Tenging myndast milli steinefna og verður til einskonar grind sem gerir kraftafærslur betri milli 

korna. Myndar þetta góða vörn gegn deigum formbreytingum miðað við malbik með þéttri kornakúrfu 

[6]. 

Vegagerðin hefur skilgreint nokkrar malbiksblöndur fyrir íslenskar aðstæður og má sjá þær 

malbiksgerðir og notkunarsvið þeirra í töflu 7. Þegar taflan er skoðuð verður að hafa í huga að 

stungudýpt biks og íblöndunarefni hafa mikil áhrif á eiginleika malbiksblöndunnar [7]. 

Tafla 2 Skilgreindar malbiksgerðir [7]. 

Malbiksgerð Skýring 
Eiginleikar og notkunarsvið (umferðarmagn miðast við 

tvær akreinar) 

AC 8 
Slitlag, efri 

flokkunarstærð 8 mm 

Er slétt og þess vegna hljóðlátt. Hefur lítið slitþol gagnvart 

negldum hjólbörðum. Hentar sem þunnt slitlag á húsagötur eða 

þar sem umferð er lítil, til hjólfarafyllinga undir slitlag og sem 

þunnt slitlag á bílastæði. 

AC 11 
Slitlag, efri 

flokkunarstærð 11mm 

Hefur meira slitþol gagnvart negldum hjólbörðum en AC 8. Er 

fremur hljóðlátt. Hentar á húsagötur og safngötur eða vegi með 

umferð upp að 10.000 ÁDU 

AC 16 
Slitlag, efri 

flokkunarstærð 16 mm 

Hefur fremur gott slitþol gagnvart negldum hjólbörðum, en 

fremur hávært. Hentar á tengibrautir og stofngötur, síður þó þar 

sem umferð er yfir 15.000 ÁDU. 

SMA 8 
Slitlag, efri 

flokkunarstærð 8 mm 

Slitþolið malbik miðað við efri flokkunarstærð, með gott 

hemlunarviðnám. Hentar sem slitlag, sem verður að vera þunnt, 

þar sem umferð er jafnframt tiltölulega mikil. 

SMA 11 
Slitlag, efri 

flokkunarstærð 11mm 

Slitþolið malbik með gott hemlunarviðnám. Hentar á safngötur 

tengivegi með mikla umferð. 

SMA 16 
Slitlag, efri 

flokkunarstærð 16 mm 

Slitþolið malbik með gott hemlunarviðnám. Hentar m.a. vel á 

götur þar sem umferð er mikil. 

BNL 11 
Bindilag, efri 

flokkunarstæð 11mm 

Notað sem bindilag undir slitlag án takmarkana á umferð, en 

einnig sem slitlag á götur eða vegi með umferð undir 3000 ÁDU, 

en þá með skerptum kröfum. 

BNL 16 
Bindilag, efri 

flokkunarstæð 16 mm 

Notað sem bindilag undir slitlag án takmarkana á umferð. einnig 

sem slitlag á götur eða vegi með umferð undir 3000 ÁDU, en þá 

með skerptum kröfum. 

BRL 16 
Burðarlag, efri 

flokkunarstærð 16 mm 

Notað sem burðarlag/bindilag, í undantekningartilvikum sem 

bráðarbirgðaslitlag en þá með skerptum kröfum og lagt er yfir ári 

síðar. 

BRL 22 
Burðarlag, efri 

flokkunarstærð 22 mm 

Notað sem burðarlag/bindilag, í undantekningartilvikum sem 

bráðarbirgðaslitlag en þá með skerptum kröfum og lagt er yfir ári 

síðar. 

BRL 32 
Burðarlag, efri 

flokkunarstærð 32 mm 
Notað sem burðarlag eða bindilag, ekki sem bráðabirgðaslitlag. 
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Í töflum 1 til 5 er hægt að sjá þær kröfur sem gerðar eru til steinefna í malbiki og fara kröfurnar eftir 

ÁDU (ársdagsumferð) hérlendis. Í riti vegagerðarinnar Efnisrannsóknir og efniskröfur kafla 6 slitlög 

[7], er hægt að finna kröfur til steinefna í klæðingar. 

Frostþolspróf eru gerð hérlendis vegna mikilla áraunar vegna frost/þíðu sveifla. Hefur notkun salts til 

hálkueyðinga áhrif og eykur það áraunina á slitlagið til muna. Þess vegna eru valin steinefni hérlendis 

sem eru frostþolin, en það er mælt skv. ÍST EN 1367-6 frostþolsprófi í saltlausn. Í töflu 3 er að sjá 

kröfur um frostþol miðað við ákveðna ÁDU vegar [7]. 

Tafla 3 Frostþolsgildi steinefna í malbiki. [7]. 

Umferð, ÁDU 

 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

AC og SMA 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

BRL og BNL 

Frostþolsgildi, % Frostþolsgildi, % 

< 3000 FEC 14 FEC 14 

3000 – 8000 FEC 8 FEC 14 

8000 15000 FEC 4 FEC 8 

> 15000 FEC 4 FEC 8 

Þýðir Fecx að frostgildið skuli vera að lámarki x % EC (Extreme conditions) [7].  

LA (Los Angeles) próf eru gerð hérlendis til að meta styrksteinefna gagnvart höggáraun, en þetta er 

mikilvægur eiginleiki og gefur LA próf góða mynd af því. LA próf eru gerð skv. ÍST EN 1097-2 [7]. 

Hægt er að sjá kröfur hérlendis miðað við ÁDU og malbiksblöndur í töflu 4. 

Tafla 4 Los Angeles gildi steinefna í malbiki. [7]. 

Umferð, ÁDU 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

AC og SMA 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

BRL og BNL 

LA gildi, % LA gildi, % 

< 3000 LA25 LA30 

3000 – 8000 LA20 LA25 

8000 15000 LA15 LA20 

> 15000 LA15 LA20 

Þýðir LAx að LA-gildið skuli vera að hámarki X % [7]. 

Brothlutfall er mælt eftir mölun á efni, en mikilvægt er að meta þetta því hlutfall brotinna og núinna 

steina hefur áhrifa á skriðeiginleika í malbiksins. Aðeins er mælt brothlutfall á möluðu seti, þar sem 

malað berg á allt að vera brotið, er brothlutfalls próf gert skv. ÍST EN 933-5. Í töflu 5 eru kröfur um 

brothlutfall miðað við ÁDU vega og malbiksblöndu sem nota á [7]. 

Tafla 5 Brotthlutfall steinefna í malbiki. [7]. 

Umferð, ÁDU 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

AC og SMA 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

BRL og BNL 

Brotthlutfall, % Brotthlutfall, % 

< 3000 C50/30 C50/30 

3000 – 8000 C50/30 C50/30 

8000 15000 C50/10* C50/10* 

> 15000 C90/1* C50/10* 

*Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100% þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. Þýðir Cx/y að X % af 

þunga efnis á að vera brotið meirihluta eða að öllu leyti, Y % má vera alnúið [7]. 
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Kornalögun getur haft áhrif á þjálni og stöðugleika malbiks, en þess vegna er kornalögun mæld og eru 

þau gerð skv. ÍST EN 933-3. Hægt er að sjá kröfur um kornalögun í töflu 6 miðað við ákveðna ÁDU 

og malbiksblöndu sem nota á [7]. 

Tafla 6 Kornalögun steinefna í malbiki. [7]. 

Umferð, ÁDU 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

AC og SMA 

Flokkun skv. ÍST EN 13043, 

BRL og BNL 

Kleyfnistuðull, % Kleyfnistuðull, % 

< 3000 FL20 FL25 

3000 – 8000 FL20 FL20 

8000 15000 FL20 FL20 

> 15000 FL15 FL20 

Þýðir FLX  kleyfnistuðull má vera að hámarki X% [7]. 

Slitþol er einn mikilvægasti eiginleiki steinefna í malbik, sérstaklega hérlendis þar sem slit frá 

nagladekkjum á vegum með háan hraða og mikla umferð. Slitþols próf er mælt skv. ÍST EN 1097-9. 

Aðeins eru gerðar kröfur til BRL og BNL þegar þau eru notuð sem slitlög. Í töflu 7 má kröfur um 

slitþol miðað við ÁDU og malbiksblöndu sem nota á [7]. 

Tafla 7 Slitþol (kvarnargildi) steinefna í malbiki. [7]. 

Umferð, ÁDU 

Flokkun skv. ÍST EN 

13043, AC og SMA 

Hraði <70 km/klst 

Flokkun skv. ÍST EN 

13043, AC og SMA 

Hraði >70 km/klst 

Flokkun skv. ÍST EN 

13043, BRL og BNL 

ef notað sem slitlag 

Kvarnargildi, % Kvarnargildi, % Kvarnargildi, % 

< 3000 AN 19 AN 14 AN 19 

3000 – 8000 AN 14 AN 10 AN 14 

8000 15000 AN 10 AN 7 AN 10 

> 15000 AN 7 AN 7 AN 10 

Þýðir An X að gildið má vera að hámarki X% [7]. 

 

3.3.3 Tækjabúnaður og útlögn 
Þessi kafli er byggður á áratugs reynslu höfundar á útlögn malbiks hérlendis, hefur höfundur m.a. 

komið að malbikun jarðganga, flugvalla, hafna,  þjóðvega, bílastæða o.fl.  

Útlögn stífmalbiks og steinríks malbiks hérlendis er eins. Ávallt er byrjað á því að tryggja öryggi á 

vinnusvæði, bæði fyrir almenning og verkamenn. Heppilegast er að götum sé lokað ef hægt er, en það 

er ekki alltaf hægt eins og á umferðarþyngstu vegum landsins. Þá er akreininni lokað sem á að 

malbika og sett upp umferðar stýring, hjáleiðir og/eða aðrar leiðir til að stýra umferðinni örugglega 

um eða fram hjá vinnusvæði. Fer það allt eftir aðstæðum á hverjum verkstað fyrir sig hvaða aðferð er 

notuð.  

Þegar búið er að tryggja öryggi á vinnustað þarf að undirbúa verkstað fyrir malbikun. Þarf þá að huga 

að ýmsu og er það mismunandi eftir því hvernig malbikun er að fara að eiga sér stað. Því hægt er að 

skipta malbikun í tvo flokka, þ.e.a.s. yfirlögn og nýlögn. 
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Yfirlögn. 

Yfirlögn er orðtak sem notað er þegar leggja á nýtt bundið slitlag yfir annað eldra bundið slitlag. Hægt 

er að framkvæma yfirlögn beint á eldra slitlagið eða með fræsingu sem tekur ákveðna þykkt ofan af 

eldra slitlagi. Hvort sem undirlag er fræst eða ekki þarf alltaf að losa niðurföll, brunna og hitaveitu 

spindla svo hægt sé að setja þau í rétta hæð eftir að nýja malbikið er útlagt. Þegar verktaki er búinn að 

losa allt á verkstað þarf að þrífa verksvæðið vel, verður það að vera laust við öll óhreinindi og gróður 

sem myndast getur í sprungum milli slitlags og kantsteins. 

Að hreinsun lokinni er sprautað bikþeytu (e. emulsion) á útlagnarsvæðið, en ekki skal sprauta 

bikþeytu á mjög blaut yfirborð þar sem hún nær þá ekki ásættanlegri viðloðun við slitlögin. Bikþeytu 

er sprautað á yfirborðið með bindiefnadreifara sem er vörubíll með biktanki og greiðu sem sér um 

dreifingu bikþeytunnar. Greiðan er á afturenda bílsins við stuðaran, er hægt að stilla hæð og breidd 

hennar ásamt því magni sem hún dreifir. 

Nýlögn. 

Nýlögn er orðtak yfir það þegar leggja á nýtt slitlag ofan á burðarlag veghlots, hvort sem það er 

akbraut eða gangstétt, en útlögn nýlagnar getur verið nokkuð flókin og fer það eftir eðli verksins. 

Besti kostur nýlagnar er að veður hefur ekki jafn mikil áhrif og í yfirlögn þ.e.a.s. ekki þarf að sprauta 

bikþeytu á undirlagið fyrir útlögn og því hægt að framkvæma nýlögn í óhagstæðari veðurskilyrðum. 

Útlögn malbiks. 

Hvort sem er verið að framkvæma yfirlögn eða nýlögn er framkvæmdin eins í grunninn. Þegar 

vinnusvæði er tilbúið er útlagningarvél stillt upp, er vörubíl með malbiki bakkað að sílói á 

malbikunarvélinni og malbiki sturtað í hana. Þegar malbikið er komið í sílóið á að hitamæla það og 

passa að hitastig sé rétt miðað við viðeigandi malbikstegund, en eftir það hefst útlögn malbiks. Kröfur 

um lámarkshitastig malbiks er hægt að sjá í töflu 8, en kröfurnar eru háðar gerð bikbindiefnis og ef 

hitalækkandi efni eru notuð í bikið gilda önnur hitamörk. 

Tafla 8 Hitakröfur biktegunda sem notaðar eru hérlendis [7]. 

Bikbindiefnis gerð Hitastig í sílói 

PG 160/220 120 °C 

PG 100/150 125 °C 

PG 70/100 130 °C 
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Til eru margar gerðir malbikunarvéla í heiminum frá 1.5 m útlagnarbreiddar til stórra 16 m breiðra 

véla. Algengustu malbikunar vélar hérlendis eru 3 m breiðar. Nútíma malbikunarvélar eru með 

öflugan vélbúnað sem gerir þeim kleift að ráða þykkt malbikslagsins og auka við útlagningarsína og 

er algengast að vélar hérlendis geti farið upp í 5 m breidd. Þykir þetta einkum þægilegt þar sem hægt 

er að nota vélarnar í fjölbreytt verkefni með mismunandi þykktum og breiddum. Sýnir mynd 7 týpíska 

malbikunarvél hérlendis og áhugaverða staði á henni. Lengst til hægri á myndinni er flutningabíl 

bakkað að sílói (skúffu) og þaðan er malbikið fært í gegnum mataragöt að brettinu sem stillir þykkt 

útlagðs malbiks með kjálkanum. 

 

Mynd 7 Hefðbundin malbiksútlagningarvél [13]. 

Þegar malbikunarvél er lögð af stað þurfa valtar að vera tilbúnir til þjöppunar. Þeir byrja völtun áður 

en hitastig malbiks hefur náð ákveðnu lágmarki, fer þetta lágmark eftir bikgerð og íblendiefnum 

malbiksins. Tilgangur þjöppunar er að ná ákveðinni holrýmd í útlagt malbik, fer þessi holrýmd eftir 

tegund malbiksins og er hægt að sjá viðmið vegagerðarinnar í töflu 9 [7]. 

Tafla 9 Holrýmd í útlögðu þjöppuðu malbiki [7]. 

Eftirlitsþáttur Krafa 

Þykkt á útlögðu og þjöppuðu malbikslagi Leyfð frávik frá hannaðri þykkt er +10/-0 mm. 

Holrýmd í útlögðu og þjöppuðu malbikslagi:  

AC8, AC11, AC16 1,0-4,0% 

SMA8, SMA11, SMA16 1,5-4,5% 

BNL11, BNL16 slitlag 1,0-5,0% 

BNL11, BNL16 bindilag 2,0-6,0% 

BRL16, BRL22. 2,0-7,0% 
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Notaðar eru nokkrar gerðir valta til þjöppunar malbiks hérlendis. Til eru stáltromluvaltar með þremur 

tromlum, sem nota einungis eiginþyngd í þjöppun og hafa þeir aðallega verið notaðir í endurlögn (e. 

repave) hérlendis á síðustu árum . Hins vegar eru algengustu valtar í hefðbundnum malbiks útlögnum 

hérlendis stáltromluvaltar með tveimur tromlum. Einnig eru notaðir gúmmíhjólavaltar og 

blendingsvaltar sem eru með stáltromlu og gúmmíhjólum. Sumar gerðir valta með stáltromlu eru 

svokallaðir titurvaltar, en þá stjórnar vélamaðurinn því hvenær valti sendir höggbylgjur með 

ákveðinni tíðni í malbikið til að ná þjöppun hraðar. Hérlendis eru til margar gerðir valta og eru þeir 

skilgreindir eftir tromlugerð og eiginþyngd. Mynd 8 sýnir tvo valta í útlögn, er valtinn til vinstri 

blendingsvalti og hinn er stáltromluvalti.  

 

Mynd 8 Sýnir tvær gerðir valta við útlögn [14]. 

Frágangur. 

Þegar útlögn og þjöppun er lokið þarf að halda vinnusvæðinu lokuðu þangað til malbikið hefur tekið 

sig að fullu, þ.e.a.s. malbikið þarf að kólna nægilega til að þola umferðarþunga. Þetta tekur malbikið 

mislangan tíma og fer tíminn eftir aðstæðum, veðurfari og þykkt malbiks. 
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4. Malbiksskel 

Þunn malbikslög eiga uppruna sinn að rekja til áttunda áratugar síðustu aldar í Frakklandi, þar sem 

skilningur á seigju og aflögun breyttra bindefna dýpkaði. Þessi skilningur var til kominn vegna 

þróunar nýrra rannsóknartækja. Fyrstu malbiksblöndurnar sem þróaðar voru á grunni þessarar 

þekkingar voru fjölliðubættar og átti upphaflega aðeins að nota þær í viðhald á vegum, en voru svo 

yfirfærðar á nýlagnir. Ein af þessum blöndum er kölluð „very thin surface layer“ (VTSL) í Frakklandi 

og seinna meir „asphalt concrete for very thin layers“ þegar viðkomandi Evrópustaðlanefnd 

(CEN/TC227/WGI) fór að samræma fræðileg malbiksheiti í Evrópu [15]. Þróun þunnra malbiks laga 

leiddi til þess að árið 1990 byrjuðu menn um heim allan að gera tilraunir með malbiksskel (e. Asphalt 

for Ultra Thin Layer, AUTL), sbr. framleiðslustaðal ÍST EN 13108-9. Þessi malbiksgerð er eins og 

nafnið bendir til, mjög þunn og lögð út með sérstakri malbikunarvél, þar sem heit malbiksblanda er 

lögð út í óbrotna bikþeytu [16].  

Frá því að farið var að malbika þynnri lög í Frakklandi hafa menn flokkað malbik eftir þykkt þess 

hverju sinni. Hérlendis flokkum við malbik í tvennt eftir þykkt, annars vegar hefðbundin lagþykkt, 

sem er 30 mm til 50 mm og hins vegar malbiksskel sem er 10 mm til 30 mm [17]. Algengast er að 

útlagt malbik hérlendis sé 40 mm til 50 mm og er lítið sem ekkert um útlögn þynnri malbikslaga þó 

undantekningar séu á því. 

Á síðustu áratugum hafa margar þjóðir fært sig á þá braut að vegfarendur séu í forgangi þegar kemur 

að vali slitlaga. Hefur það reynst áskorun að framfylgja öllum kröfum almennings og veghaldara í 

senn. Almenningur hefur til að mynda litla innsýn inn í burðarvirki vega og mikilvægi þess og 

einbeitir sér frekar að því sem hann sér og upplifir svo sem þægindi við akstur, sléttleika og áferð 

vega. Veghaldari leggur áherslu á endingargott slitlag, ásamt því að uppfylla kröfur almennings á sem 

hagkvæmastan hátt. Hafa þessar nýju kröfur almennings gert slitlög mun sérhæfðari en áður og því 

dýrari á hvert tonn. Því getur borgað sig fyrir veghaldara að malbika þunn slitlög við ýmsar aðstæður 

[16].  
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4.1 Uppbygging malbiksskeljar 

Í þessum kafla er fjallað um uppbyggingu malbiksskeljar, farið er yfir efni sem þarf í malbiksblöndur 

malbiksskeljar s.s. steinefni, bikbindiefni og íauka. Ásamt því er fjallað um útlögn 

malbiksskeljarinnar. 

Til að safna upplýsingum í þennan lið var m.a. sendur póstur á Colas í Danmörku þar sem malbiksskel 

hefur verð notuð í þó nokkurn tíma. Var í þessum samskiptum spurt nokkurra spurninga sem eru 

eftirfarandi: 

1. Hvaða kröfur gerið þið til malbiksskeljar  

a. Kröfur til steinefna eru þær öðrvísi fyrir malbiksskel en hefðbundið AC eða SMA ?  

b. Hvaða bik eru þið að nota í malbiksskel ?  

i. Hefur það trefjar, fjölliður eða aðra íauka? 

c. Hvernig bikþeytu notið þið við útlögn malbiksskeljar? 

d. Eru blöndurnar með opna eða skarða kornakúrfu? 

2. Þegar malbiksskel er lögð út, er einhver munur á útlagnar vinnunni á milli hefðbundina 

malbikslaga og malbiksskeljar? 

a. Sérstök malbikunarvél er notuð en hvað með valta? 

3. Hefurðu einhverjar upplýsingar um kosti og galla malbiksskeljar? 

4. Gæti ég fengið fermetra verðið sem DRI kaupir malbiksskel á?  

5. Hveru langur er líftimi malbiksskeljar? 

Var þeim svarað af Martin Ole Korsagaard og eru svörin notuð ásamt öðrum heimildum til að svara 

rannsóknar spurningum skýrslurnar.  

4.1.1 Steinefni, íaukar og blöndur 

Steinefni. 

Kafli 3.1 fór almennt yfir hlutverk steinefna í malbiki og kröfur sem gerðar eru til þess miðað við 

ákveðna umferð (ÁDU) hérlendis. Þarf því að svara hvaða kröfur skuli gera til steinefna í malbiksskel. 

Í spurninga listanum sem sendur var á Colas í Danmörku er spurt um kröfur til steinefna í 

malbiksskel, sbr. spurningu 1-a hér að ofan. 

Í svari frá Martin, kemur fram að kröfur til kornalögunar séu FI20 og úr Los Angeles prófi sé krafan 

LA30. Jafnframt eru kröfurnar þær sömu fyrir SMA og malbiksskel, en þessar kröfur fyrir AC eru ekki 

til. Segir hann jafnframt að steinefni verði að vera mulið berg, einnig verður að mala berg sem er 

minna 2 mm. Ef þessar kröfur sem Martin nefnir að gerðar séu til steinefna í Danmörku eru bornar 

saman við kröfur hérlendis (sjá kafla 3.1.1) er ljóst að kröfur hérlendis eru mun strangari. Skýringin á 

því er meðal annars mikil notkun nagladekkja hérlendis, svo og veðurfarslegar aðstæður. Það verður 

að teljast rökrétt að steinefni í malbiksskel þurfi að uppfylla sambærilegar kröfur og steinefni í aðrar 

gerðir malbiks sem gerðar eru hérlendis og birtar eru í Efnisgæðariti Vegagerðarinar [7] 

Íaukar. 

Kafla 3.3.1. fjallar almennt um íauka sem notaðir eru í malbik hérlendis og segir þar að notkun 

viðloðunarefna í malbik hérlendis sé æskileg og er eindregið mælt með þeim. Í svörum við spurningu 

1-b-i segir að krafa sé í Danmörku að nota skuli alltaf viðloðunarefni í malbiksskel. Danir nota sement 

en hægt er að nota önnur viðloðunarefni sem hafa sömu áhrif eða betri. 

  



   

 17   

  

Blöndur og blöndun. 

Hægt er að framleiða malbik fyrir malbiksskel í öllum gerðum malbiksstöðva. Við framleiðslu þarf 

sérstaklega að vakta hitastig við þurrkun steinefna [18]. Malbikið sem framleitt er fyrir malbiksskel er 

oftast með opna kornakúrfu, þar sem mikið er af grófari hluta steinefnis en lítið af sandstærðum 

(e.gap-graded) [16]. Skilgreindar malbiksblöndur samkvæmt Evrópustöðlum er hægt að finna í EN 

13108-1 upp í EN 13108-9, sjá töflu 10 fyrir nánari lýsingu á þeim.  

 

Tafla 10 Malbiksblöndur og viðeigandi ÍST EN 13108 staðal [7]. 

Staðal og malbikstegund Skýring 

ÍST EN 13108-1 Stífmalbik (AC) 
Malbik þar sem kornakúrfa steinefna er skörð eða samfelld til að 

mynda eins konar grind. 

ÍST EN 13108-2 Þunnt malbik (e. Asphalt 

Concrete for very thin layers) 

Slitlagsmalbik með þykktir frá 20 mm til 30 mm, þar sem 

kornakúrfa steinefna er yfirleitt skörð til að mynda snertingu á 

milli steina og mynda þannig opna yfirborðs áferð. 

ÍST EN 13108-3 Mjúkmalbik (e. Soft 

Asphalt) 

Blanda steinefna og mjúkra biktegunda sem samræmast EN 

1259:1999; töflum 2 og 3. 

ÍST EN 13108-4 Gapmalbik (e. Hot Rolled 

Asphalt)  

Lokuð, skörð malbiksblanda þar sem blanda af fínefnum, filler 

og bindiefni með hárri segju, leggja mest til eiginleika útlagðs 

malbiks. 

ÍST EN 13108-5 Steinríkt malbik (SMA) 

Malbiksblanda með skarðri kornakúrfu, háu bikinnihald og 

grófum steinefnum. Myndar þessi samsetning grind á milli 

steinefnanna. 

ÍST EN 13108-6 Biksteypa (e. Mastic 

Asphalt) 

Malbiksblanda án holrýmdar, þar sem holrýmd er fyllt með filler 

og bikbindiefnum. 

ÍST EN 13108-7 Gropið malbik (e. Porous 

Asphalt) 

Malbiksblanda sem er útbúin með mörgum samliggjandi 

holrýmum til að leyfa vatni og lofti að flæða um þau, til þess að 

auka hljóðvist og fráfrennsli vatns. 

ÍST EN 13108-8 Malbikskurl (e. Reclaimed 

Asphalt) 

Gamalt malbik sem búið er að leggja af og er  mögulega hentugt 

til endurnýtingar. Það þarf að standast gerðar kröfur eftir að hafa 

verið rannsakað, metið og flokkað eftir þessum staðli. 

ÍST EN 13108-9 Malbiksskel (e.Asphalt for 

Ultra Thin Layers) 

Slitlagsmalbik með þykktir frá 10 mm til 30 mm, þar sem 

kornakúrfa steinefna er yfirleitt skörð til að mynda snertingu á 

milli steina og mynda þannig opna yfirborðs áferð. 
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4.1.2 Bik 

Bikbindiefni. 

Val á bikbindiefni í malbiksblöndu fer eftir veðurfari og áraun á slitlag vegna umferðar (ÁDU) [16], 

[19]. Rétt val á bindiefni getur minnkað áhrif frá veðri, hvort sem er verið að tala um kulda eða hita. 

Ef það er talið nauðsynlegt er hægt að nota fjölliður og trefjar til að bæta bikbindiefnið og er það oft 

gert [16], [18].  

Frakkar sem hafa lengsta reynslu af notkun á malbiksskel nota oftast PG 60/70 og PG 80/100 

samkvæmt ASTM D946-09 (Bandarískur staðall) eða PG 50/70 og PG 70/100 samkvæmt ÍST EN 

12591 (Evrópskur staðall) [18]. Með reynslu frakka í huga má segja að til sé biktegund nú þegar 

hérlendis sem óhætt er að nota í malbiksskel er þá átt við PG 70/100. 

Ef tekið er mið af reynslu Dana þá er hægt að nota allar biktegundir í malbiksskel allt frá PG 40/60 til 

PG 250/330, ásamt fjölliðubætt bik [20]. Segir Martin meðal annars í svari sýnu við spurningu 1.b hér 

að ofan að PG 160/220 sé algengasta bikið í malbiksskel hjá Colas í Danmörku í malbiksskel [21]. Má 

því ætla að notkun á bæði PG 70/100 og PG 160/220 gæti hentað í malbiksskel hérlendis. 

Bikþeyta. 

Bikþeyta á almennt tvö lífstig eftir að hún er lögð út á verkstað. Fyrst eftir útlögn er hún brún á litin 

og óbrotin. Þetta þýðir að bikið í bikþeytunni er ennþá uppleyst í vatnsblöndunni. Annað lífstig 

bikþeytunnar er þegar hún verður svört, þá hefur vatnið skilið sig frá bikinu sem verður eftir. 

Ákjósanlegast er að leggja hefðbundið malbik á bikþeytu (lím) sem hefur brotnað og losnað við 

vatnsfasann [22].  

Í kafla 3.2.1 var fjallað almennt um bikþeytu og uppbyggingu hennar. Megin munur á bikþeytu sem er 

notuð hér á landi og bikþeytu fyrir malbiksskel, er að í malbiksskel verður hún að vera fjölliðubætt 

með annað hvort EVA eða SBS fjölliðum. Gefa fjölliðurnar malbiksblöndunni góða teygju, viðloðun 

og samloðun [18]. Hefur fjölliðubætt bikþeytuklæðing verið lögð út hérlendis og kemur til greina að 

gera hana að kröfu fyrir ákveðinn umferðarþunga [17]. 

Danir gera kröfur um fjölliðubætta bikþeytu [20] og í svari Martins við spurningu 1-c hér að ofan 

segir hann að Danir nota bikþeytu C67BP eða C70BP [21]. Eins og staðan er í dag er fjölliðubætt 

bikþeyta ekki framleidd hérlendis og yrði því annað hvort að flytja hana inn eða koma upp þeirri 

aðstöðu sem þarf til framleiðslu hennar hérlendis til að hægt sé að nota malbiksskel hérlendis.  

4.1.3 Tækjabúnaður og útlögn 

Útlögn. 

Í kafla 3.3.3 var fjallað um yfirlögn og hvað felst í henni. Útlögn malbiksskeljar er yfirlögn þar sem 

sérstaða hennar felst í notkun á bikþeytu við útlögn. Ákveðnu magni af fjölliðubættri bikþeytu er 

sprautað á yfirborðið og ofan á óbrotna bikþeytuna er lagt heitt malbik með opinni kornakúrfu með 

mikla holrýmd, eða u.þ.b. 14 %. Vatnið í óbrotinni bikþeytunni sýður þegar heitt malbikið kemst í 

snertingu við hana. Holrýmdin leyfir sjóðandi óbrotinni bikþeytunni að stíga upp í malbikið, en 

þannig lokast pórur í malbikinu að mestu leyti og minnkar þannig holrýmdina í neðri parti þess, en 

eftir parti malbiksins helst óbreyttur [23].  

Tæki. 

Sérstaða malbiksskeljarinnar er útlögnin og bikþeytan. Malbikunarvélin er þannig útbúin að hún 

sprautar fjölliðubættri bikþeytu á yfirborð vegar og malbikar strax ofan á óbrotna bikþeytuna. 

Bikþeytunni er sprautað þannig að malbikunarvélin ekur aldrei yfir hana, helst bikþeytan þannig 

óbrotin, þangað til malbikið leggst yfir hana [16]. Mynd 9 hér að neðan sýnir Vögel super 1800-3i 

sprayJet útlagnarvél og hvernig sprautubúnaðurinn á henni er settur upp. 
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Lengst til vinstri á myndinni sést rautt strik sem sýnir hvar bikþeytu er sprautað á milli belta 

vélarinnar, er þessi sprautubúnaður staðsettur undir sílói vélarinnar. Fyrir miðju myndarinnar sjást tvö 

önnur rauð strik og sýna þau sprautubúnað sem tengdur er við bretti vélarinnar, færast þessar sprautur 

með breidd brettana. Strikin rauðu sem eru lengst til hægri sýna hvar sprautubúnaður er settur fyrir 

aftan belti vélarinnar. Með þessum sprautubúnaði nær vélin að þekja alla breidd sína með bikþeytu. 

Við hliðina á stjórnsæti vélarinnar sem sést hægra megin fyrir miðju á myndinni er svo tankur fyrir 

bikþeytuna og getur hann geymt 2100 lítra af bikþeytu og haldið á henni réttu hitastigi. 

 

Mynd 9 Sérútbúinn malbikunarvél með bikþeytu tank og sprautugreiðum frá Vögel [24]. 

Mynd 10 sýnir svo sömu malbikunarvél við útlögn, þar sést fyrir miðri mynd hvernig 

sprautubúnaðurinn sem tengdur er við bretti vélarinnar sprautar út bikþeytu rétt áður en heitt malbik er 

lagt yfir hana. Fyrir aftan ökumann vélarinnar sést svo glitta í forðabú bikþeytunnar. 

 

Mynd 10 Sérútbúinn malbikunarvél frá Vögel í útlögn [24]. 

Völtun á malbiksskel er engu minna mikilvæg en útlögn hennar, við völtun þarf að gæta sérstaklega 

að ekki verði of mikil þjöppun, þar sem malbiksskel er aðeins 10 mm til 30 mm þykk er mjög auðvelt 

að ofþjappa hana. Á þetta sérstaklega við þar sem mælt er með því að þjappa malbikið með valta í 

þyngri kantinum, þ.s. malbiksskelin kólnar hratt miðað við hefðbundið malbik [21]. 



   

 20   

  

4.2. Kostir og gallar 

Verður fjallað um ýmislegt sem tengist malbiksskel í þessum kafla, eins og hljóvist, hemlunarviðnám, 

veðurfar, líftíma ásamt öðru. 

4.2.1 Hljóðvist 
Rannsókn var gerð af dönsku vegagerðinni (Danish Road Institute (DRI)) og var gefin út skýrsla árið 

2008 [23], en markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif malbiksskeljar á hljóðvist vega. Til þess að 

ná bættri hljóðvist vega þarf að minnka hávaða vegna tíðni sem myndast við snertingu dekkja við 

slitlag, en hún getur verið á bilinu 500 Hz til 1500 Hz. Þessi hávaði eykst með grófara slitlagi og er 

því hægt að minnka hávaða með því að nota smágert steinefni [23]. 

Annað sem veldur hávaða frá umferð er mynstur dekkja. Mynstur dekkjanna er fullt af lofti þegar 

dekkið er ekki í snertingu við slitlagið, en um leið og mynstrið er í beinni tengingu við slitlagið 

þrýstist loftið út úr mynstrinu og myndar hávaða, en tíðnin getur farið yfir 1000 Hz. Talið er að slitlag 

með góðri holrýmd minnki þennan hávaða, þar sem loftið pumpast frekar inn í holrýmdina og leitar 

þaðan leiða út í andrúmsloftið [23].  

Töldu höfundar dönsku rannsóknarinnar að þessir tveir hávaðavaldar væru mikilvægastir, en fleiri 

þættir voru skoðaðir sem ekki er fjallað um í þessu verkefni. Í rannsókninni [23] voru fjórar tegundir 

af malbiki prófaðar [23]. 

1. Stífmalbik með opinni kornakúrfu (Open grade asphalt concrete (AC8o)) 

2. Steinríkt malbik (Stone Mastic Asphalt (SMA og SMA8+(plúsinn þýðir meira af stóru 

steinefni á kostnað fínefna í kornakúrfuni))) 

3. Malbiksskel (UTLAC (Ultra thin layer asphalt concrete)) 

4. Gropið malbik ( BBTM( cl-1 og cl-2 tákna mismunandi fínefnainnihald, cl-1 hefur meira en 

cl-2( var aðeins notað í hluta rannsóknarinnar)) 

Viðmiðunarmalbikið er 11 mm stífmalbik með lokaðri kornakúrfu (DAC 11). Fyrsta tilraun 

rannsóknarinnar var gerð á nýlögðu malbiki með 8 mm steinefni, sem lagt var á hraðbraut (M10 í 

Danmörk) og á tveim þéttbýlisvegum, en hljóðminnkun miðað við malbikið með 11 mm steinefni 

mældist 3 dB. Tveim árum seinna voru gerðar nýjar mælingar og kom í ljós að dregið hafði úr 

hljóðminnkun og var hún orðin 1 dB fyrir hraðbrautina og 2 dB fyrir þéttbýlisvegina. Komu 

malbiksgerðir eitt (AC 8o) og tvö (SMA 8+) best út þegar einkabílar voru hljóðmældir, en 

malbiksgerðir eitt,tvö og þrjú (UTLAC 8) þegar hljóð var mælt hjá þungum bifreiðum [23]. 

Önnur tilraun rannsóknarinnar var gerð á hraðbraut (M64) og var markmið hennar að auka enn meira 

hljóðvist slitlaga. Var því bætt við öðru steinefni og voru þá tvær steinefna stærðir notaðar í 

tilrauninni 6 mm og 8 mm. Mældist mesta hljóðminnkun 4,7 dB fyrir einkabíl og kom malbiksgerð 

eitt (AC 6o) með 6 mm steinefni best út. Þegar þungar bifreiðar voru mældar var mest 

hljóðminnkunin 4 dB og kom malbiksgerð tvö (SMA 8) með 8 mm steinefni best út [23]. 
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Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að minnkun steinefna og opnari kornakúrfa slitlaga 

minnka hljóðmengun frá umferð. Hins vegar var ekki algilt að minnkun steinefna minnki 

hljóðmengun. Rannsóknin sýndi að minnkun steinefna hafði áhrif á hávaða frá einkabílum en ekki 

þungum bifreiðum. Hjá þungum bifreiðum var minni hávaði þegar 8 mm steinefni var notað og meiri 

þegar 6 mm steinefni var notað.  

Niðurstöður úr þessari rannsókn passa við tilgátur rannsóknarinnar, þ.e.a.s að meiri holrýmd í slitlagi 

bætir hljóðvist fyrir alla umferð og minnkun steinefna minnkar hávaða frá fólksbílum en ekki hjá 

þunga umferð. Hins vegar er þörf á fleiri rannsóknum til að sjá þróun hljóðvistar á öllum líftíma 

slitlaganna [23]. 

Hljóðvist eykst að öllum líkindum með malbiksskel, samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, en 

mismikið eftir malbiksblöndum. Danir, Hollendingar, Svisslendingar, Austuríkisbúar o.fl. hafa notað 

malbiksskel til að minnka hávaða frá slitlögum. Er því óhætt að kalla hljóðvist kost sem fylgir 

malbiksskel. 
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4.2.2 Hemlunarviðnám 
Í dönsku rannsókninni sem vitnað er í hér á undan var einnig umferðaröryggi malbiksskeljar kannað, 

mælt með helmunarviðnámi slitlagsins. Ekki var hægt að framkvæma tilraunir á hemlunarviðnámi 

eldri malbiksskelja, þar sem ekki voru til nógu gömul slitlög í Danmörku á tilraunar tímabilinu, var þá 

leitað út fyrir Danmörku [23]. 

Sérfræðingur frá DRI fór til Frakklands til að safna upplýsingum um malbiksskel og fjallað er um þær 

í skýrslunni [23]. Helstu niðurstöður af reynslu Frakka eru að slitlögin hafa mjög gott 

hemlunarviðnám og er viðnámið mun betra á malbiksskel en stífmalbiki með lokaðri kornakúrfu. 

Einnig kom í ljós að hemlunarviðnám eykst með minni steinefnum, ein skýring á því gæti verið 

aukinn fjöldi snertipunkta á milli slitlags og dekkja. Hemlunarviðnám er hægt að auka á nýlögðu 

malbiki með því að dreifa sandi á slitlagið við þjöppun [23]. 

Niðurstöður hemlunarmælinga eru gefnar upp á skalanum frá núll til einn, því hærri tala því betra 

hemlunarviðnám. Samkvæmt dönskum stöðlum er lámarks krafa fyrir 60 km/klst hámarkshraða 0,4 í 

hemlunarviðnám. Mæling á hemlunarviðnámi var gerð tvisvar á hraðbrautinni M10 í Danmörku,  

ágúst 2004 þegar umferð var nýbyrjuð að keyra á nýlögðu malbiki. Aftur var mælt í september 2006 

tveimur árum seinna. Öll slitlögin (sjá mynd 11) hafa hátt hemlunarviðnám og uppfylla danska staðla. 

Mælingar sýna þó minnkun á hemlunarviðnámi á milli ára, en uppfylla þó enn kröfur sem Danir gera 

[23].  

Mynd 11 sýnir niðurstöður mælingar á hraðbrautinni M10 í formi súlurits. Y-ásinn sýnir gildi 

hemlunarviðnáms, x-ás sýnir malbiksgerðir sem prufaðar voru.  

 

Mynd 11 Hemlunarviðnámsmælingar á hraðbrautinni M10 árin 2004 og 2006 [23]. 

Á hraðbrautinni M64 við Herning, var hemlunarviðnám mælt áður en umferð var hleypt á slitlögin í 

september 2006 og aftur í maí 2007, sjö mánuðum síðar. Lítill munur var á hemlunarviðnámi 

slitlaganna í fyrstu tilrauninni árið 2006, þegar malbikið var nýtt og bikhimnan enn á yfirborði 

slitlaganna. Samt voru lámarks kröfu Dana uppfylltar þar sem allar mælingar voru yfir 0,5. Í seinni 

mælingunni í maí 2007 var bikhimnan farinn af yfirborði slitlaganna og bættist hemlunarviðnám 

umtalsvert og var aukningin mest hjá malbiksskelinni, sjá mynd 12 [23]. 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

UTLAC 8 SMA 6+ AC 8o SMA 8 DAC 11

H
em

lu
n

ar
vi

ð
n

ám
sg

ild
i

Malbiksgerðir

Niðurstöður mælinga hemlunarviðnáms á M10
Ágúst 2004 September 2006



   

 23   

  

Mynd 12 sýnir niðurstöður mælingar á hraðbrautinni M64 í formi súlurits. Y-ásinn sýnir gildi 

hemlunarviðnáms, x-ás sýnir malbiksgerðir sem prófaðar voru.  

 

Mynd 12 Hemlunarviðnámsmælingar á hraðbrautinni M64 árin 2006 og 2007 [23]. 

Niðurstöður þessa þáttar rannsóknarinnar eru að, hemlunarviðnám í þessum tilraunum uppfyllir 

danskar kröfur, svo og íslenskar (sjá töflu 11), bæði á nýju malbiki og tveggja ára gömlu. Sýnt var 

fram á að hemlunarviðnám er lægra á nýju malbiki á meðan bikhimnan er enn á slitlaginu, en þegar 

bikhimnan minnkar og á endanum hverfur eykst hemlunarviðnámið. Sýnt var fram á að malbiksskel 

hefur betra hemlunarviðnám en steinríkt malbik og stíftmalbik með 11 mm steinefni. Það má líka hafa 

í huga að minni steinefni eykur skriðviðnám. Þó svo að niðurstöðurnar hafi verið jákvæðar þá á ennþá 

eftir að gera langtíma mælingar til að gefa enn betri mynd af aukningu eða minnkun hemlunarviðnáms 

á líftíma slitlaganna [23].  

Tafla 11 Hemlunarviðnáms kröfur Vegargerðarinar [7]. 

Hemlunarviðnám  Kröfur Vegagerðarinar. 

-Leyfður hraði >80 km/klst >0,5 

-Leyfður hraði <80 km/klst >0,4 
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4.2.3 Veðurfar 
Eins og kemur fram í kafla 4.1.2 er bikgerð í malbiksblöndur meðal annars valin með tilliti til 

veðurfars, en þessi staðreynd ein og sér gefur til kynna áhrif veðurfars á malbik. Hérlendis er veðurfar 

mjög breytilegt, en í töflu 12 er hægt að sjá meðalhitastig í Grímsey og Reykjavík hérlendis, ásamt 

meðalhitastig í Osló, Stokkhólmi og Kaupmannhöfn [25], [26].  

Tafla 12 Meðalhitastig hérlendis og viðmiðunarstöðum [25], [26]. 

 

Sést augljós hitamunur á Suðurlandi og Norðurlandi hérlendis, þar sem Suðurlandið er heitara. 

Meðalhitastig er lægst hérlendis þegar við berum Ísland saman við norðurlöndin. Segir þetta samt ekki 

alla söguna þar sem taflan sýnir aðeins meðalhita en ekki tíðni hitabreytinga.   

Hérlendis er víða blautt veðurfar og tafla 13 sýnir úrkomu að meðaltali í hverjum mánuði frá 1981-

2010. Mælingar á úrkomu fóru fram daglega klukkan níu og eru mælingarnar flokkað í þrennt, flokkur 

eitt er snjór og til að falla undir þennan flokk má eingöngu hafa snjóað á 24 klukkustunda tímabili eða 

frá síðustu mælingu. Flokkur tvö er úrkoma og þar má aðeins hafa rignt á þessu 24 klukkustunda 

tímabili. Flokkur þrjú er slydda og fellur öll önnur úrkoma undir þennan lið, er hann nokkuð 

áhugaverður í samhengi slitlaga hérlendis því hann sýnir að vissu leiti örar hitabreytingar [27]. 

Tafla 13 Meðaltal slyddu, snjós og úrkomu í Reykjavík 1981-2010 [27]. 

 

Til að tryggja öryggi vegfaranda í blautu veðurfari, er mælt með opinni kornakúrfu í malbiksblöndur, 

því malbiksblöndur með opna kornakúrfu minnka vatnsúða frá slitlögum og hafa gott 

hemlunarviðnám, sem eru mikilvægir öryggisþættir í blautu veðurfari [16]. 

Taka þarf tillit til öfgakenndra veður aðstæðna, sem geta skapast öðru hvoru hérlendis. Eru mögulegar 

malbiksblöndur í öfgakenndu loftslagi til dæmis stífmalbik með opinni kornkúrfu, steinríkt malbik, 

gropið malbik og malbiksskel. Eins og alltaf er öryggi vegfarenda í fyrsta sæti, en það verður að taka 

fram að malbik með opna kornakúrfu í blautu veðurfari hefur minni líftíma. Því er mælt með að nota 

efni sem hafa þykka bikhimnu, t.d. steinríkt malbik og malbiksskel [16]. 

  

Meðaltals hitastig (°C) á viðeigandi stöðum 
Staðsetning Ár Jan. Feb. Mar. Apr. Maí. Júní. Júlí. Águst. Sept. Okt. Nóv. Des. 

Reykjavík 4.3 -0.6 -0.4 0.3 2.8 6.8 9.2 10.8 10.3 7.7 4.3 1.4 -0.1 

Grímsey 2.3 -1.3 -1.6 -1.9 -0.3 2.7 5.8 7.7 7.6 5.8 3 0.8 -0.6 

Stokkhólmur 6.9 -3 -3 0 5 11 16 18 17 12 8 3 -1 

Kaupmannahöfn 8.5 0 1 3 6 12 15 17 17 14 10 5 2 

Osló 6.8 -3 -3 2 5 12 16 18 16 12 7 2 -3 

Sapporo (Japan) 8.9 -4 -4 0 7 13 18 21 22 18 12 5 -1 

Meðaltals slydda, snjór og úrkoma í Reykjavík frá 1981-2010 
Týpa Jan. Feb. Mar. Apr. Maí. Júní. Júlí. Águst. Sept. Okt. Nóv. Des. 

Slydda (mm) 42.1 49.1 55.3 27.1 11.1 0.8 0 0.1 3.3 18.8 37.2 54.3 

Snjór (mm) 12.4 12.4 11.1 3.9 0.8 0 0 0 0 0.9 5.2 10 

Úrkoma (mm) 83 85.9 81.4 56 52.8 43.8 52.3 67.3 73.5 74.4 78.8 94.1 
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Reynsla frá Japan. 

Hokkaido eyja í Japan er nyrsta heimaeyjan í japanska eyjaklasanum og er veðurfarið þar kaldara en 

hérlendis. Þar eru langir og kaldir vetur, meðalhiti í janúar -5°C og árlegt snjófall 5 m. Tafla 12 sýnir 

að hitastig hérlendis er hærra í janúar en í Sapporo sem er höfuðborg Hokkaidoeyju og ef við skoðum 

töflu 13 kemur í ljós að snjófall í Reykjavík er einnig minna. Bæði þar og hérlendis er vegakerfinu 

haldið opnu á veturna eins og kostur er með snjómokstri og dreifingu salts. Stærsti munurinn á 

aðstæðum á þessum tveimur stöðum er samt sá að nagladekk hafa verið bönnuð á Hokkaido síðan 

1990 [16]. 

Ein helsta áskorun malbikssérfræðinga á Hokkaido hefur verið að hanna malbiksblöndu sem minnkar 

vatnsúða frá blautum slitlögum og hefur jafnframt gott hemlunarviðnám, ásamt því að hafa góða 

endingu gagnvart ágangi snjómoksturs og söltunar. Lausn þeirra fólst í því að hanna malbiksgerð sem 

er með kornadreifingu sem að hluta til fylgir steinríku malbiki og að hluta til gropnu malbiki. Steinríkt 

malbik hefur gott viðnám gagnvart snjómokstri og söltun, en gropið malbik minnkar vatnsúða frá 

slitlagi, ásamt því að hafa gott hemlunarviðnám.  

Mynd 13 sýnir kornakúrfusamanburð á steinríku malbiki (SMA), gropnu malbiki (e. porous asphalt) 

og því sem er kallað hybrid kornakúrfa. Y-ás sýnir hlutfall (%) steinefnis sem smýgur viðkomandi 

sigtastærðir sem gefnar eru upp á x-ás. Segir þetta línurit okkur hversu mikið af perlu, sandi og fínum 

efnum eru í malbiksblöndunni [16].  

Mynd 13 Kornakúrfu samanburður fyrir steinríkt, gropið og hybrid malbik [16]. 

Mynd 14 sýnir kornakúrfurnar þrjár sem um ræðir með 13 mm steinefni. Það sést að hybrid kúrfan er 

áþekk steinríku kúrfunni, en þó greinilega með meira af grófu steinefni, en samt ekki eins miklu og 

gropna kúrfan. Það má gróflega lesa úr þessum kúrfum að SMA er með um 40 % undir 8 mm sigtinu 

og gropna kúrfan er með um 25 % undir 8mm sigtinu. 
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Japanir hafa ekki lagt út mjög þunn malbikslög með hybrid blöndu, þar sem þeir nota yfirleitt 13 mm 

steinefni. Ef kornakúrfa hybrid (sjá mynd 13) og 8 mm malbiksskeljarinar (sjá mynd 14 (UTLAC 8))  

eru bornar saman má sjá að þær eru nokkuð líkar í samsetningu, þ.e.a.s. ef UTLAC 8 væri hliðrað í 

heild sinni, þannig að hún næði upp í 13 mm eins og hybrid kúrfan. Með öðrum orðum má segja að 

hybrid kúrfan sé í raun útfærsla á tiltölulega grófri kúrfu steinefnis sem notað er í malbiksskel. 

Mynd 14 Kornakúrfur malbiksblanda í danskri rannsókn á malbiksskeljum [23]. 

Það sem samanburður á kornakúrfa hybrid og malbiksskeljar hefur sýnt fram á, er að malbiksskel ætti 

að geta uppfyllt þau skilyrði sem Japanir setja sér fyrir svipað verðurfar og hérlendis. Svo á eftir að 

svara stóru spurningunni; hvernig virkar malbiksskel undir álagi frá nagladekkjum [16]. 

Nagladekk. 

Hjólför myndastí malbik m.a. vegna slits af völdum nagladekkja, en naglarnir slíta og brjóta niður 

steinefni, sem mynda yfirborð slitlaganna. Myndast því hjólför þegar ökutæki hafa keyrt endurtekið á 

sama veghlutanum og hjálpa hálkuvarnir á veturna s.s. salt og sandur ekki til, þar sem þau geta haft 

áhrif á myndun hjólfara [6].  

Slit vegna nagladekkja er vandamál á fleiri stöðum en hérlendis, t.d. á ákveðnum svæðum í Noregi og 

Svíþjóð, en á þessum svæðum er æskilegt að nota frekar gróf steinefni í malbikið. Þumalputtareglan 

þegar steinefni eru valin vegna slits frá nagladekkjum er því stærri steinefni því betra slitþol. Af þeirri 

ástæðu nota Norðmenn og Svíar gjarnan malbiksskel með allt að 16 mm steinefni og hefur þykktin á 

þeim verið allt að 20 mm til 30 mm. Í hefðbundnum malbiksgerðum eins og stífmalbiki og steinríku 

malbiki er gjarnan miðað við að þykkt malbiksins sé að minnsta kosti 2.5 sinnum þvermál stærstu 

steina. Þessi regla á ekki við um malbiksskel, sem þarf í raun ekki að vera þykkari en stærstu steinar 

blöndunnar segja til um [16]. 

VTI eða sænska vegarannsóknarstofnunin hefur þróað spálíkan sem spáir fyrir um slit vegna 

nagladekkja, en þar kemur fram að gæði steinefna og hlutfall stóra steinefna getur að miklu leyti 

útskýrt og spáð fyrir um slit í malbiki. Aðrar aðstæður og aðrir þættir hafa einnig áhrif s.s. veðurfar og 

efniseiginleikar [6]. 



   

 27   

  

Eins og hefur komið fram hefur veðurfar áhrif á útlögn malbiksskeljar og er mikill vindur og/eða 

kuldi óhagstæður við útlögn malbiksskeljar. Þar sem aðstæður flýta fyrir kólnun malbiksins og 

minnkar þar með tíma sem útlagningar flokkur hefur til að þjappa malbikið [16]. 

Veðurfar hérlendis gerir okkur engan greiða hvað varðar samgöngur, því alltaf þarf að taka tillit til 

veðurfars, eins og í Japan. Hefur reynsla þeirra gefur ákveðnar vísbendingar um mögulega notkun á 

tiltölulega grófri malbiksskel (sbr. Hybrid malbik hér að ofan). Í Japan eru nagladekk hinsvegar 

bönnuð og verður að hafa það í huga þegar reynsla þeirra er metin. Hafa Norðmenn og Svíar verið að 

fást við sömu og vandamál og munu blasa við hérlendis og virðast þeir ekki láta nagladekk stoppa sig 

í notkun malbiksskeljar, heldur nota þeir hana með allt að 16 mm steinefnum [16]. 

4.2.3 Aðrir kostir og gallar 

Helstu rök með og á móti malbikssel samkvæmt spurningarlista úr rannsókn. 

Í rannsókn sem heitir Optimization of thin asphalt layers [16] var sendur út spurningalisti til 

sérfræðinga í slitlögum víðsvegar um Evrópu. Meðal annars var spurt hvaða hvati liggur að baki 

notkunar á malbiksskel og hverjir eru helstu kostir og gallar sem fylgja henni. Flestir sem svöruðu 

fyrstu spurningunni sögðu að hljóðvist væri meginhvatinn, en helstu kostir væru meira malbikað 

flatarmál og minni framkvæmdartími. Svörin við helstu ókostum malbiksskeljar var oftast að hætta 

væri á losun steinefna (e. Ravelling) og lagaðskilnað í slitlagi (e. Delamination) [16]. 

Varanlegri framkvæmd. 

Malbiksskel getur gert sitt gagn í varanlegri endingu vegaframkvæmda. Ef undirliggjandi slitlag er 

með nægu burðarþoli fyrir veg, er hægt að verja það með malbiksskel. Malbiksskelin getur uppfyllt 

hinar ýmsu kröfur t.d. hvað varðar hemlunarviðnám og hljóðvist. Endingu er náð fram með því að 

verja burðarmalbikið með malbiksskelinni sem er auðveldlega endurnýjuð þegar þörf er á þegar einn 

eða fleiri eiginleikar hennar uppfylla ekki lengur kröfur [16].  

Það er áhugaverð vangavelta, að nota malbiksskel sem varnarlag með öllum tæknilegum kröfum 

samtímans ofan á þykkari malbiksburðarlög. Leiðir það að öllum líkindum til meiri hagkvæmni, þar 

sem bróðurpartur malbiksmagnsins sem notað er í slitlagið, þarf þá aðeins að standast burðarþols 

kröfur og væri í raun burðarlagsmalbik eins það er skilgreint í töflu 2.  
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Líftími. 

Erfitt er að segja til um nákvæman líftíma á malbiki, hvort sem átt er við malbiksskel eða hefðbundið 

malbik. Í Danmörku er líftími malbiksskeljar talinn vera einu ári minni en stífmalbiks með lokaða 

kornakúrfu og steinrík malbiks, þ.e.a.s. 12 ár. Meðallíftími malbiksskeljar og stífmalbiks í Evrópu er 

metinn vera um 10 ár [16]. Í spurningu fimm sem Martin svaraði, hér að ofan, var hann spurður út í 

líftíma malbiksskeljar. Hann sagði að malbiksskel myndi endast í u.þ.b. 10 til 15 ár, en það fer eftir 

umferðar þunga (ÁDU), undirlagi, bindiefnum og bikþeytu [21]. 

Í töflu 14 má sjá áætluð gildi á líftíma fimm malbiksgerða í tengslum við ársdagsumferð (ÁDU). Þær 

eru gropið malbik (PAC), steinríkt mablik (SMA), stífmalbik (AC), malbiksskel (TAL) og 

mjúkmalbik (Soft Asp). Það skal hins vegar tekið fram að taka þarf öllum þessum gildum með 

fyrirvara um að þetta eru aðeins álit sérfræðinga og hafa engar beinar rannsóknir á bak við sig. Eru 

svörtu gildin sérfræðiálit nokkurra sérfræðinga og rauða gildið sérfræðiálit eins sérfræðings [16].  

Tafla 14 Gróf sænsk áætlun á líftíma fimm malbikstegunda [16]. 

Malbiks-

gerðir 

(enskar) 

Malbiks-

gerðir 

(sænskar) 

ÁDU 

≤ 250 

ÁDU 

750 

ÁDU 

1500 

ÁDU 

3000 

ÁDU 

5000 

ÁDU 

9000 

ÁDU 

13000 

ÁDU 

>13000 

PAC ABD 14 12 10 8 7 6 4 3 

SMA ABS 15 15 15 13 11 9 7 5 

AC ABT 17 15 12 10 9 6 4 2.5 

TAL TSK 14 12 11 10 9 7 5 3.5 

Soft Asp. MJOG 16 14 11 8 5 2 1 1 

 

Það má sjá samhengi í þeim upplýsingum sem fengist hafa um líftíma malbiksskeljar. Svör frá 

meginlandi Evrópu eru frekar svipuð og er meðallíftimí malbiksskeljar þar u.þ.b. 11 ár. Svör 

sérfræðinga í Svíþjóð eru aðeins öðrvísi og spila nagladekk líkalega þar inní. Er því ljóst að það 

vantar frekari upplýsingar um áhrif nagladekkja á malbiksskel. 

  



   

 29   

  

5. Samanburður bikbundinna slitlaga 

Samanburður bikbundina slitlaga í þessu verkefni er í raun samanburður á hefðbundnu malbiki og 

malbiksskel. Verða kaflar 3 og 4 sem fjalla um malbik og malbiksskel bornir saman. Verður 

viðeigandi samanburður gerður á umfjöllunarefnum kaflanna og gerð grein fyrir mismun og líkindum 

með þessum malbiksgerðum.  

Gerð verður grein fyrir því hvort það sé einhver munur á núverandi kröfum hérlendis fyrir steinefni, 

biki og íauka, á þeim kröfum sem mælt er með fyrir malbiksskel í öðrum löndum. Ásamt því verður 

gerður kostnaðarsamanburður á steinríku malbiki og malbiksskel. 

5.1 Samanburður helstu umfjöllunarþátta 

Steinefni. 

Þær kröfur sem gerðar eru til steinefna hérlendis skv. töflum 1 til 5 hér að ofan [7] eru meiri en þær 

kröfur sem Danir gera til steinefna í SMA og malbiksskel (kafla 4.1.1.). Er kröfumunurinn að öllum 

líkindum vegna notkunar nagladekkja hérlendis. Er því mælt með að nota núverandi kröfur fyrir 

steinefni í hefðbundið malbik hérlendis fyrir steinefni í malbiksskel. 

Bik. 

Í kafla 3.1 kemur fram að það eru aðallega notaðar tvær bik gerðir hérlendis, PG 70/110 og PG 

160/220. Samkvæmt því sem farið var yfir í kafla 4.1.2 um notkun á biki í Frakklandi og Danmörku er 

ljóst að hægt er að nota báðar gerðir biks í malbiksskel hefðbundið og fjölliðubætt og fer valið eftir 

áraun slitlags frá umferð (ÁDU) og veðurfari. 

Íaukar. 

Fjallað var almennt um notkun á íaukum í malbiki hérlendis (kafli 3.3.1) og kom þar fram að mælt er 

með því að nota viðloðunarefni í allt malbik hérlendis. Þessi krafa er í takt við það sem Danir gera og 

krefjast þeir eingöngu viðloðunarefna í malbiksskel (kafla 4.1.1), aðrir íaukar fara eftir aðstæðum í 

hverju verki fyrir sig. 

Bikþeyta. 

Grundvallarmunur er á bikþeytu sem notuð er í hefðbundinni malbikun og þegar lögð er út 

malbiksskel. Bæði eru þetta mismunandi bikþeytur og er þeim einnig dreift á mismunandi hátt. Er 

bikþeyta í hefðbundinni malbikun hérlendis C69B3 sem er um 70 % bik og 30 % vatn (kafla 3.2.1). 

Bikþeyta fyrir malbiksskel er fjölliðubætt og er mælt með að nota C67BP eða C70BP (kafla 4.1.2). 

Þetta þýðir í raun að hérlendis þarf að koma upp aðstöðu til að framleiða fjölliðubætt bik, bæði til nota 

sem bindiefni og líka til nota í bikþeytuna eða flytja hana inn til þess að geta notað malbiksskel 

hérlendis. 

Tækjabúnaður og útlögn. 

Valtar fyrir útlögn malbiksskeljar eru þeir sömu og fyrir hefðbundina malbikslögn, en þó með smá 

áherslu munur við útlögn. Mælt er með því að nota valta í þyngri kantinum til að ná þjöppun sem fyrst 

á malbiksskelinni, þetta er gert því malbiksskelin kólnar hraðar en hefðbundnar malbikslög (kaflar 

3.3.3 og 4.1.3). 

Ásamt bikþeytu er malbikunarvélin helsti munurin á hefðbundinni útlögn malbiks og malbiksskeljar. 

Ekki er til malbikunarvél hérlendis sem getur dreift bikþeytu og malbikið strax yfir hana. Þarf því að 

kaupa hana eða leigja hana til landsins ef leggja á malbiksskel hérlendis. Einnig myndi notkun á svo 

kölluðum límbíl eða bikþeytubíl breytast, þar sem ekki yrði þörf á því að hafa sprautubúnað á honum 

heldur eiginleika til að fylla á biktank malbikunarvélarinar meðan á malbikun stendur [14]. 
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5.2 Kostnaðarsamanburður 

Kostnaðarsamanburður var unninn í samvinnu við Hlaðbæ-Colas og eru einingarverð á bikþeytu 

(fjölliðubættri og venjulegri), biki og malbiki kominn frá þeim. Þessi einingarverð eru háð 

breytingum, en einnig er virðisaukaskattur hluti af einingaverðinu og tekin inn í alla reikninga.  

Forsendur samanburðarins eru eftirfarandi: Reiknað er með að hérlendis sé allt sem til þarf við 

malbikun MS (malbiksskeljar), þ.e.a.s. sérstök malbikunarvél og fjölliðubætt bikþeyta. Skilgreind var 

samanburðarakrein sem á að malbika, er hún einn kílómetri á lengd og fjögurra metra breið, akreinin 

er staðsett i Borgarnesi sem er í u.þ.b. 80 km fjarlægð frá höfuðborginni.  

Verða fjórar malbiksblöndur lagðar út, en þær eru SMA8 borið saman við MS8 og SMA11 borið 

saman við MS11. Miðað verður við minnstu mögulegu þykkt og magn malbiks á samanburðar akrein. 

Kostnaður við malbikunar framleiðslu og útlögn verður reiknaður auk þess sem 

kostnaðarsamanburður þessara liða verður lagður fram. Má því segja að kostnaðarsamanburður við 

malbikun sé flokkaður í tvennt, þ.e. útlagnarvinna og malbiksblöndun. Þessir flokkar hafa líka sína 

undirflokka og verður farið nánar í þá hér að neðan.  

5.2.1 Útlagnarvinna 

Starfsmenn og tæki. 

Starfsmenn og tæki tekur inn allan mannskap sem þarf við útlögn malbiks, öll tæki, verkfæri o.fl. sem 

mannskapurinn þarf að nota í útlögn. Ekki er reiknað með því að kostnaðarsamar breytingar eigi sér 

stað í þessum lið og er reiknað með þessum lið sem fasta í þessum samanburðinum. 

Það er vert að minnast á það hér að malbikunarvél fyrir malbiksskel, eins og t.d. Vögel super 1800-3i 

sprayJet, er dýrari í innkaupum en hefðbundnar malbikunarvélar og gæti því einingarverð fyrir vélina 

í vinnu verið hærri en á hefðbundnum malbikunarvélum [14]. 

Flutningur malbiks. 

Flutningur malbiks frá malbiksblöndunarstöð á verkstað er mikilvægur og jafnframt kostnaðarsamur 

liður. Í þessum þætti verður reiknaður flutningskostnaður á malbiki fyrir allar fjórar malbiksgerðirnar. 

Reiknað er með því að malbikið sé flutt með trailerum (vörubílum með tengivagn) og að kostnaður 

við flutning sé 4500 kr/tonn [14]. Í töflu 15 er birt magn efnis á hvern fermeter sem þarf og magnið 

sem þarf að flytja á verkstað. Einnig er nálgun á útlagnarþykkt birt og hvað þarf marga bíla í 

flutninginn, er svo kostnað við þann flutning settur fram. 

Tafla 15 Flutningskostnaður á malbiki frá Reykjavík til Borgarfjarðar 

Flutningskostnaður á malbiki 

Malbiksgerðir 
Magn á 

fermeter 
[tonn/m2] 

Þykkt 
[mm] 

Magn til 
flutninga  

[tonn] 

Fjöldi 
flutningabíla 

[stk] 

Heildar kostnaður 
[kr] 

SMA8 60 30 240 9 1.080.000 kr. 

MS8 40 20 160 6 720.000 kr. 

SMA11 75 40 300 11 1.350.000 kr. 

MS11 50 25 200 7 900.000 kr. 
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Bikþeyta. 

Bikþeyta er mikilvæg í hefðbundinni malbikun til límingar við undirlag, en ekki síður við útlögn á 

malbiksskel þar sem bikþeytan er hluti af endanlegu malbikslagi. Ekki þarf að nota fjölliðubætta 

bikþeytu við hefðbundna malbikun, en hún er lykilþáttur í malbiksskel. Fjölliðubætt bikþeyta er dýrari 

en hefðbundin bikþeyta og er hægt að sjá verðmun þeirra í töflu 16. 

Tafla 16 Einingarverð bikþeytna [14] 

 

 

 

Það verður að hafa í huga að verkferlar og magn bikþeytunnar er breytilegt á milli hefðbundinnar 

malbikunar og malbiksskeljar. Sem dæmi má nefna að við útlögn á MS11, er notaður 1 l/m2, en undir 

SMA11 er notað rúmlega þrisvar sinnum minna af bikþeytu og er notaður sérstakur bikþeytubíll til að 

dreifa henni. Einnig má nefna að bikþeytutankurinn á malbikunarvélinni Vögel super 1800-3i sprayJet 

er 2100 lítrar. Þarf því að fylla á tankinn einu sinni á viðmiðunar akreininni sem er þó aðeins einn 

kílómetri á lengd. Gefur þetta til kynna að útbúa yrði bíl til að fylla á bikþeytutankinn á meðan útlögn 

stendur og er óljóst hvernig þessu yrði háttað. Fer það allt eftir útfærslu verktaka og hvernig þeir 

verðleggja þennan bíl í samanburði við hefðbundin límbíl [14]. Hægt er að sjá hvað þarf mikla 

bikþeytu á hvern fermeter í töflu 17. Er bikþeyta tekinn með í útreikningana með bikþeytuliðnum í 

töflu 21. 

Tafla 17 Magn bikþeytu sem þarf á hvern fermeter í viðeigandi útlögn [14] og [20]. 

 

 

 

 

 

  

Einingarverð bikþeytu 
Hefðbundin 100.000 [kr/tonn] 

Fjölliðubætt  120.000 [kr/tonn] 

Magn af bikþeytu í útlögn. 
Magn fyrir SMA 

8 mm 250 g/m2 

11 mm 300 g/m2 

Magn fyrir MS 

8 mm 900 g/m2 

11 mm 1.000 g/m2 
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5.2.2 Malbiksblanda 

Steinefni. 

Steinefnakostnaður er háður kornakúrfu hverrar malbiksblöndu fyrir sig og því hvaðan steinefnin 

koma. Í MS og SMA er mælt með því að nota erlend steinefni þar sem Íslensk steinefni uppfylla ekki 

kröfur til slitlaga á umferðarþyngstu vegum hérlendi. Á þeim markaði sem Íslendingar kaupa þessi 

erlendu steinefni er verð á 8 mm efni ekki það sama og á 11 mm efni. Fer verðið eftir eftirspurn 

steinefnastærðanna á markaði og á núverandi markaði er 8 mm steinefni dýrara en 11 mm steinefni 

[14]. Kemur þessi verð munur fram í verðunum sem notuð eru fyrir MS8 og MS11 sjá töflu 18. 

 Tafla 18 Líkleg tilboðsverð á malbiki [14]. 

 

 

 

 

 

Til að meta framleiðslu kostnað á malbiksgerðunum fjórum verður að taka tillit til mismunandi 

kornakúrfa í malbiksblöndum, til að gera það voru fundin malbik með svipuðum kornakúrfum. Er 

notast við líkleg tilboðsverð frá Hlaðbæ-Colas á SMA8, SMA11, AC8 og AC11 [14]. Er SMA8 og 

SMA11 notað til samanburðar á viðeigandi slitlögum og fyrir MS8 og MS11 var notast við AC8 og 

AC11. Eru AC8 og AC11 með svipað innihald og TP 8k og TP 11k (malbiksskel í Danmörku) og var 

því upplagt að nota þau til verðsamanburðar [20]. Þetta er gert þar sem tonn af malbiki á hvern 

fermeter er mismunandi á milli malbiksblandnana, vegna mismunandi þykkta. Eru steinefni tekin inní 

útreikningana með malbiksliðnum í töflu 21 

Bik. 

Kostnaður á bikbindiefni er háður magni sem fer í malbiksblönduna t.d. 5 %, 5,5% eða 6 %. Vegna 

þess að kostnaður á hvert tonn af t.d. PG 160/220 bik er fasti, er eina breytan hversu mikið af því þarf 

í innihald malbiksblöndunar. Í þessum malbikstegundum er mismunandi bik innihald, er hægt að sjá 

einingarverð á PG 160/220 biki í töflu 18 og í töflu 19 er sýndur kostnaðarmismunurinn á fermeter, 

ásamt bik innihaldi malbiksblandnana. Bik er tekið inní útreikningana með steinefnunum í 

malbiksliðnum í töflu 21 

 Tafla 19 Einingarverð á mjúku biki [14]. 

 

 

 

 Tafla 20 Kostnaðarmunur eftir bikmagni í hverri blöndu. 

 

 

 

 

Malbiksgerðir 
Malbik 

[kr/tonn} 

SMA8 19.700 

MS8 18.200 

SMA11 19.700 

MS11 17.500 

Einingarverð á biki 
Bik PG 160/220 95.000 [kr/tonn] 

Malbiksgerðir Bik prósenta 
[tonn/m2] 

Bik verð 
[kr/m2] 

SMA8 6,80% 388 

MS8 6,40% 243 

SMA11 6,40% 456 

MS11 5,50% 261 
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Íaukar. 

Eini íaukinn sem er með í þessum útreikningum er viðloðunarefni. Aðrir íaukar s.s. fjölliður og vax 

eru ekki teknir með inní útreikningana. Er hægt að bæta þessum efnum við blöndunar en það myndi 

leiða til hærra framleiðsluverðs. Íaukar eru teknir inn í útreikninganna með steinefnunum og biki í 

malbiksliðnum í töflu 21. 

5.2.3 Niðurstöður útreikninga. 
Eftir að hafa farið í gegnum þá þætti sem  fjallað er um í köflunum hér á undan sem fjalla um 

verðsamanburð. Er hægt að leggja fram niðurstöður útreikninga, eins og fram kemur í töflum 21, 22 

og 23.  

Hér að framan var reiknað út fermetraverð á bikþeytu, með hliðsjón af tegund og magni bikþeytu sem 

þarf í viðeigandi malbiksblöndu, sjá töflu 17. Magnið sem sprautað er á hvern fermeter er margfaldað 

með einingarverði viðeigandi bikþeytu (sjá töflu 16), og gefur það fermetraverð á bikþeytu fyrir allar 

malbikssblöndur. Voru svo fermetraverðin lögð saman til að fá heildarverð fyrir hverja og eina 

malbiksblöndu, ásamt því að reikna út mismuninn á fermetraverðunum.  

Tafla 21 sýnir útreiknað fermetraverð fyrir framleiðslu á öllum fjórum malbiksblöndunum. Eru 

malbiks- og magnliðirnir margfaldaðir saman og gefur það fermetraverð fyrir malbiksframleiðslu. 

Magnliðurinn er minnsta mögulega magn sem hægt er að leggja á hvern fermeter með viðeigandi 

aðferð og eru magntölur fyrir SMA frá Hlaðbæ-Colas [14] og fyrir MS úr Vejregler [20]. Farið var 

yfir malbiksliðinn í kalfa 5.2.2, en þar kemur fram hvaða íaukar, bik og steinefni eru notuð. 

 

Tafla 21 Útreiknað fermetraverð fyrir framleiðslu malbiks og bikþeytu .. 

 

Það sem vekur meðal annars athygli er munurinn á magni malbiks sem þarf  til þess að malbika 

samanburðar akreinina með mismunandi malbiksblöndum. Er magnmunurin á SMA8 og MS8 u.þ.b. 

50%. Það sama á við um SMA11 og MS11. Þrátt fyrir að sami magnmunur sé á gerðunum, er 

verðmunurinn ekki sá sami. Það er 38 % verðmunur á mill þess sem sparast í krónum við efniskaup á 

8 mm blöndum og þess sem er sparað á 11 mm blöndu. Skýrist þessi mismunur á kornakúrfu steinefna 

og bik innihaldi, en verð munur á 11 mm steinefni og 8 mm steinefni úskýrir mesta verðmuninn (kafla 

5.2.2). 

  

Malbiks
gerðir 

Starfsmenn 
og tæki 

Malbik 
[kr/tonn} 

Magn 
[tonn/m2] 

Malbiksverð 
[kr/m2] 

Bikþeyta
[kr/m2] 

Fermetraverð 
[kr/m2] 

Mismunur 
[kr/m2] 

SMA8 Fasti 19.700 0,06 1.182 25 1.207 kr. 
371 kr. 

MS8 Fasti 18.200 0,04 728 108 836 kr. 

SMA11 Fasti 19.700 0,075 1.478 30 1.508 kr. 
513 kr. 

MS11 Fasti 17.500 0,05 875 120 995 kr. 
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Tafla 22 sýnir raunverulegan sparnað í krónum á milli SMA og MS malbiksgerða. Eru fermetraverða 

tekin úr töflu 21 og margfölduð með flatarmáli hverrar útlagnarsem er fjögur þúsund fermetrar. 

Tafla 22 Sparnaður í krónum við malbikun á samanburðar akrein án flutnings. 

 

 

 

 

 

 

 

Taflan sýnir sparnað í krónum fyrir hverja fjögur þúsund fermetra sem eru malbikaðir. Sést að 

sparnaður sem hægt er að fá með MS8 í stað SMA8 reiknast 44 % og fyrir MS11 í stað SMA11 

reiknast 51%. 

Tafla 23 sýnir heildar sparnað þegar flutningskostnaður úr töflu 15 er lagður við sparnaðarliðinn í 

töflu 22.  

Tafla 23 Heildarsparnaður á malbikun með flutningi á verkstað. 

 

 

 

 

 

 

 

Sparnaðurinn eykst á milli SMA8 og MS8 ef flutningur er tekinn inn og fer í 45 %, en stendur í stað 

fyrir SMA11 og MS11. Eru þetta litlar breytingar og haldast hlutföllin nokkurn vegin þau sömu og í 

töflu 22. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður og sýna þær að flutningur er ekki ráðandi þáttur í þessum 

samanburði. 

Niðurstaða útreikninga er mjög jákvæð hvað varðar sparnað við notkun á malbiksskel,  þeir benda il 

að hægt væri að spara eða leggja út u.þ.b. 50 % meira af malbiki með því að nota MS11 í stað 

SMA11.  

  

Sparnaður í krónum á malbikun 

Malbiksgerðir 
Fermetraverð 

[kr/m2] 
Kostnaður við 

útlögn 
Sparnaður í 

krónum 
Sparnaður í 
prósentum 

SMA8 1.207 kr. 4.828.000 kr. 
1.484.000 kr. 144% 

MS8 836 kr. 3.344.000 kr. 

SMA11 1.508 kr. 6.030.000 kr. 
2.050.000 kr. 152% 

MS11 995 kr. 3.980.000 kr. 

Heildarsparnaður með flutning. 

Malbiksgerðir Kostnaður 
Sparnaður í 

krónum 
Sparnaður í 
prósentum 

SMA8 5.908.000 kr. 
1.844.000 kr. 145% 

MS8 4.064.000 kr. 

SMA11 7.380.000 kr. 
2.500.000 kr. 151% 

MS11 4.880.000 kr. 
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6. Niðurstöður 

Niðurstöður hér að ofan sýna fram á að ekkert sem tengist malbiksblöndu malbiksskeljar ætti að 

hindra notkun hennar hérlendis. Nú þegar flytjum við inn góð steinefni og bikgerðir sem hægt er að 

nota í malbiksskel. Eini íaukinn sem krafist er í hana í samanburðarlöndum okkar, er viðloðunarefni 

og er nú þegar mælt með notkun þeirra í allar malbiksblöndur hérlendis. 

Hins vegar eru tvennt sem er ómissandi í malbikun malbiksskeljar sem kemur í veg fyrir notkun 

hennar hérlendis, eins og staðan er í dag. Fyrst má nefna að fjölliðubætt bikþeyta er ekki framleidd á 

landinu. Þarf því að flytja hana inn eða koma upp þeirri aðstöðu sem þarf til framleiðslu hennar 

hérlendis. Síðari kosturinn er augljóslega betri þar sem flutningur á fjölliðubreyttu biki um hafsvæði 

er vandkvæðum bundinn, t.d. vegna þess að halda þarf slíku biki á hreyfingu og passa auk þess að það 

kólni ekki niður fyrir sett mörk. Annað sem þarf er réttur tækjabúnaður og vantar tvö tæki hérlendis til 

að geta lagt út malbiksskel. Það er annars vegar sérstök malbikunarvél sem getur sprautað 

fjölliðubættri bikþeytu og malbikað svo strax yfir hana. Yrði að leigja svona vél eða kaupa hingað til 

lands. Hins vegar þarf að útbúa sérstakan vörubíl með biktanki sem getur fyllt á biktank 

malbikunarvélarinar á meðan á malbikun stendur, ef þess þarf.  

Niðurstöður kostnaðarsamanburðar sýna fram á að sparnaðurinn sem hlýst af því að leggja út MS í 

stað sambærilegs SMA er aðallega í formi minni malbiksnotkunar á hvern fermeter. Malbiksskel er 

þynnri en hefðbundin slitlög og veitir það henni forskot sem önnur slitlög bjóða ekki upp á. Sparnaður 

samkvæmt útreikningum er allt að 50%, það á samt eftir að gera grein fyrir ýmsum þáttum s.s. 

skemmri útlagnartíma og styttri lokunar tíma á verkstað. Áhugavert væri að sjá verð útreikninga sem 

tækju mið af því, en ekki er fjallað um þá þætti hér. 

Þar að auki væri áhugavert að sjá hver sparnaður á AC og MS er ásamt því að taka inn 16 mm 

steinefni. Þar sem sparnaður eykst á milli mismunandi steinefna, vegna þess að innflutningskostnaður 

þeirra er mismuandi. 8 mm steinefni er ódýrara en 11 mm steinefni og ætla mætti að enn meiri 

sparnaður náist fram með því að nota 16 mm steinefni. Þar sem þau eru almennt ódýrari í innflutningi 

en 11 mm steinefni. 

En sparnaður einn og sér er ekki nægur ef líftími malbiksins er ekki nógu langur. Var hann því 

skoðaður og fundust heimildir um meðallíftíma malbiksskeljar á nokkrum stöðum. Er hann u.þ.b. 11 

ár að meðaltali á meginlandi Evrópu og í Danmörku, gera má ráð fyrir því að nagladekk hafi ekki 

mikið að segja um endingu malbiksskeljar í þar og á því þetta meðaltal ekki endilega við á Íslandi. 

Skoðaður var þá líftími malbiksskeljar sem er samanburðarhæfari við aðstæður á Íslandi, fann 

höfundur töflu með líftíma ýmissa slitlaga frá Svíþjóð, sem byggð er á álitum sænskra sérfræðinga. 

Hægt að gera ráð fyrir því að nagladekk hafi áhrifa á endingu slitlaga í Svíþjóð. Kemur þar fram smá 

munur á líftíma MS þegar hún er borin saman við SMA u.þ.b. tvö ár. En þegar MS er borin saman við 

AC, kemur í ljós að AC endist betur í mikilli umferð en verr í minni umferð. Það vantar samt betri 

rannsóknir á líftíma malbiksskeljar með sérstöku tilliti til nagladekkja, þar sem sænska taflan er aðeins 

álit sérfræðinga. 

Malbik má heldur ekki aðeins dæma af líftíma eða hagkvæmni sinni, það þarf líka að sinna 

vegfarendum, eins og með góðu hemlunarviðnámi til að auka öryggi þeirra. Farið var yfir rannsókn 

frá Danmörku sem sýnir fram á að malbiksskel uppfyllir kröfur um helmunarviðnám hérlendis. Sýnir 

rannsóknin að malbiksskel er með svipað helmunarviðnám og steinríkt malbik. En langtíma mælingar 

vantaði á helmunarviðnámi, þar sem þær voru ekki hluti af rannsókninni. Malbiksskel verður samt að 

teljast góður kostur, þar sem hemlunarviðnám er einn af mikilvægari öryggis þáttum slitlaga.  
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Ásamt góðu hemlunarviðnámi veitir malbiksskel góða hljóðvist, var þetta skoðað í sömu rannsókn og 

hemlunarviðnámið. Malbiksskelin veitir meiri hljóðvist fyrst og fremst með því að hafa mikla 

holrýmd, en smá steinefni geta hjálpa. Hljóðvist er ein helsta ástæða notkunar malbiksskeljar á 

meginlandi Evrópu, er þetta góður kostur í þéttbýli til að minnka hávaða sem myndast frá umferð og 

veldur nágrönnum vega óþægindum. 

Veðurfar hérlendis er eitt af sérkennum landsins en telst seint vera hagstætt slitlögum. Þegar heimild 

fannst um kornakúrfu fyrir malbiksblöndu sem notuð er í erfiðu loftslagi eins og hér á landi, var 

tilvalið að bera hana saman við malbiksskel. Malbiksblandan er notuð á Hokkido eyju í Japan og er 

hún að reynast Japönum vel í þessu erfiða loftslagi, þar sem söltun og snjómokstur er algengur á 

veturnar. Kom einnig í ljós að japanska kornakúrfan er mjög svipuð og  kornakúrfa malbiksskeljar 

sem notuð er í Danmörku. Helsti munur malbiksskeljarinnar og japanska malbiksins er að í Japan er 

notað 13 mm steinefni og í Danmörku eru notuð 6 mm og 8 mm steinefni. Þessi reynsla frá Japan 

gefur góða vísbendingu um að malbiksskel gæti verði nothæf hérlendis. 
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7. Lokaorð 

Stóra spurningin er samt sem áður hvernig malbiksskel virkar undir álagi frá nagladekkjum. Þar sem 

nagladekk eru bönnuð í Japan og ekki notuð í Danmörku verður að leita annað til að finna rannsóknir 

á því, reyndi höfundur að finna rannsóknir frá Svíþjóð og Noregi en fann engar um áhrif nagladekkja 

á malbiksskel. Hins vegar eru heimildir fyrir því að Norðmenn og Svíar séu að nota malbiksskel með 

stórum steinefnum allt að 16 mm, vegna nagladekkja. Mælir höfundur því með að frekari upplýsinga 

verði aflað og/eða gerðar rannsóknir á áhrifum þeirra. Áhugavert væri að leggja tilraunarkafla, þar 

sem malbikunarvélin yrði leigð og bikþeytan flutt inn til landsins.  

Það er augljóst að fjárfestinga er þörf til að koma upp framleiðslu á bikþeytu hérlendis og er ólíklegt 

að það verði gert eingöngu fyrir malbiksskel. Framleiðsla á fjölliðubættri bikþeytu yrði hins vegar 

ekki aðeins fyrir malbiksskel, þar sem hægt er nota hana í klæðingu líka. Tilraunir með fjölliðubætta 

bikþeytu í klæðingu hafa verið framkvæmdar hér á landi og talað um að setja upp þannig framleiðslu 

um tíma. Ef þessi framleiðsla verður sett á laggirnar er öllu minna mál að leigja eða kaupa 

malbiknuarvél ásamt vörubíl með biktanki. 

Má einnig nefna að framleiðsla á fjölliðubættri bikþeytu felur í sér framleiðslu á fjölliðubættu biki og 

er hægt að nota fjölliðubætt bik í allt malbik bæði hefðbundið og malbiksskel. Á það sérstaklega við 

þar sem umferð er tiltölulega mikil og ættu kröfur fyrir malbik við ákveðin umferðarþunga að 

innihalda fjölliðubætt bik, hvort sem átt er við AC, SMA eða MS. 

Þá má einnig velta fyrir sér hver mögulegur hagnaður þjóðfélagsins sé á skemmri framkvæmdartíma 

við malbikun malbiksskeljar. Malbiksskelin er fljótari að kólna en hefbundið malbik og því hægt að 

opna fyrir umferð á framkvæmdsvæði fyrr. Þar að auki getur útlögnin sjálf tekið skemmri tíma, þar 

sem minna magn af malbiki þarf á framkvæmdarsvæðið, er því hægt að malbika fleiri fermetra í 

hverri ferð sem flutningarbíll kemur með malbik. Þannig má spara tíma fyrir samfélagið í kringum 

framkvæmdarsvæðið og verktakann sem getur framkvæmt verk sín hraðar. 

Draga má saman svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi á eftirfarandi 

hátt: 

• Malbiksskel er slitlag sem er frá 10 til 30 mm að þykkt, þar sem kornakúrfa steinefna er opin. 

• Malbiksblandan verður að hafa opna kornkúrfu og innihalda viðloðunarefni. 

• Hægt er að nota allar bikgerðir fyrir malbiksskel bæði fjölliðubættar og hefðbundnar. 

• Það verður að nota fjölliðubætta bikþeytu og er mælt með C67BP eða C70BP. 

• Það þarf að nota sérstaka malbikunarvél sem getur sprautað bikþeytu og malbikað strax yfir 

hana. 

• Helsti munur útlagnar hefbundins malbiks og malbiksskeljar er notkun á sérstakri 

malbikunarvél, einnig kólnar malbiksskel hraðar en hefðbundið malbik og er því tími til 

þjöppunar malbiksins minni. 

• Ekki er til malbikunarvél á Íslandi sem getur lagt út malbiksskel. Enn sem komið er ekki hægt 

að framleiða fjölliðubætta bikþeytu hér á landi, sem nauðsynleg er undir malbiksskel 

• Kostnaðarsamanburður sýndi fram á umtalsverðan sparnað vegna minni þykkta 

malbiksskeljarinnar samanborið við hefðbundið SMA. 

Út frá þeim niðurstöðum og umræðum sem eru hér að ofan dregur höfundur þá ályktun að 

malbiksskel sé raunhæfur kostur hérlendis, þá sérstaklega ef fjölliðubættri bikþeytuframleiðslu er 

komið á lagirnar.  

  



   

 38   

  

Heimildarskrá 

[1] Jón Guðnason, Verkmenning Íslendinga. 5, Vegamál. Reykjavík: Bóksala stúdenta, 1975.  

[2] Vegagerðin, „Vegakerfið 2017“, 7. sep. 2017. [Rafrænt]. Af: 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Vegakerfid2017/$file/vegakerfid2017-islenska.pdf. 

Sótt: 07. sep. 2017. 

[3] Rögnvaldur Gunnarsson og Hreinn Haraldsson, „Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2015“, Vegagerðin, 

nr. 3, des. 2015 [Rafrænt]. Af: 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Arsskyrsla_Vegagerdarinnar_2015/$file/Arsskyrsla_V

egagerdarinnar_2015.pdf. Sótt: 11. sep. 2017. 

[4] Aldís Ingimarsdóttir, „Fyrirlestur í námskeiðinu Vega- og gatnagerð“, Háskólinn í Reykjavík, 

2016.  

[5] Vegagerðin, „Efnisrannsóknir og efniskröfur - Leiðbeiningar við hönnun, framleiðslu og 

framkvæmd : Kafli 2“, Vegagerðin, jan. 2017 [Rafrænt]. Af: 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/efnisrannsoknir/. Sótt: 

13. sep. 2017. 

[6] Birkir Hrafn Jóakimsson, „Hjólför í íslensku malbiki. Slit og deigar formbreytingar“, 

Meistararitgerð, Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, Háskóli Íslands, 2014.  

[7] Vegagerðin, „Efnisrannsóknir og efniskröfur - Leiðbeiningar við hönnun, framleiðslu og 

framkvæmd : Kafli 6“, Vegagerðin, jan. 2017 [Rafrænt]. Af: 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/efnisrannsoknir/. Sótt: 

07. sep. 2017. 

[8] N. J. Garber, L. A. Hoel og R. Sarkar, Traffic and highway engineering, 4th ed., Si. Mason, OH: 

Cengage Learning, 2009.  

[9] „Bitumen Tables 2011“, 21. nóv. 2017. [Rafrænt]. Af: 

https://www.energyinst.org/_uploads/documents/BitumenTables2011version1.pdf. Sótt: 21. nóv. 

2017. 

[10] Vegagerðin, Handbók um klæðingar, 1. útg. Vegagerðin, Reykjavík , Borgartún 5-7: 

Prentsmiðjan Oddi, 2017.  

[11] Borgarverk, „Myndir af handahófi“, 21. nóv. 2017. [Rafrænt]. Af: http://borgarverk.is. Sótt: 21. 

nóv. 2017. 

[12] E. J. Yoder og M. W. Witczak, Principles of pavement design, 2d ed. New York: Wiley, 1975.  



   

 39   

  

[13] Haraldur Sigþórsson, „Fyrirlestur í námskeiðinu Umferðartækni og vegaframkvæmdir“, 

Háskólinn í Reykjavík, 2016.  

[14] Sigþór Sigurðsson og Gunnar Örn Erlingsson, munnleg heimild, 13. okt. 2017.  

[15] J. C. Nicholls, A History of the Recent Thin Surfacing Revolution in the United Kingdom. 

Transport Research Laboratory, 2001.  

[16] U. Sandberg, J. Kragh, L. Goubert, H. Bendtsen, A. Bergiers, K. P. Biligiri, R. Karlsson, E. 

Nielsen, E. Olesen og S. Vansteenkiste, „Optimization of thin asphalt layers : state-of-the-art 

review“, ERA-NET ROAD, 1.  

[17] Birkir Hrafn Jóakimsson, munnleg heimild.  

[18] J. Bellanger, Y. Brosseaud og J. L. Gourdon, „Thinner and thinner asphalt layers for Maintenance 

of French Roads“, Transp. Res. Rec., töl. 1334, 1992.  

[19] M. A. Russell, L. M. Pierce, J. S. Uhlmeyer og K. W. Anderson, „NovaChip SR-17“, Washington 

State Department of Transportation, Olympia, Washington, WA-RD 697.1, maí 2008 [Rafrænt]. 

Af: http://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/697.1.pdf. Sótt: 11. okt. 2017. 

[20] Vejdirektoratet, „Varmblandet asfalt - AAB“, jan. 2012 [Rafrænt]. Af: 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=varmblandet&adv=false&area=0&querytype=A

LL&docId=vd-udbud-varmblandet-aab-full. Sótt: 04. nóv. 2017. 

[21] M. O. Korsagaard, Tölvupósta samskipti, 2. okt. 2017.  

[22] J. Scherocman, „Solving or Preventing Tack Coat Troubles“, 15. jan. 2015. [Rafrænt]. Af: 

www.forconstructionpros.com/home/article/12027542/tack-coat-troubleshooting. Sótt: 18. okt. 

2017. 

[23] H. Bendtsen og E. Nielsen, „DRI-DWW thin layer project: final report“, Road Directorate, 

Danish Road Institute, Hedehusene, Denmark, 159, jan. 2008.  

[24] Vögele, „SUPER 1800-3i SprayJet – Photo gallery“. [Rafrænt]. Af: 

https://www.voegele.info/en/range-products/super-series/special-class/super-1800-3i-br-

sprayjet/photo-gallery.php. Sótt: 07. nóv. 2017. 

[25] „Holiday weather“, 22. okt. 2017. [Rafrænt]. Af: http://www.holiday-weather.com/averages/. 

Sótt: 22. nóv. 2017. 

[26] Edward Hanna, Trausti Jónsson og J. E. Box, „Recent changes in Icelandic climate“, Weather, 

árg. 61, töl. 1, bls. 3–9, jan. 2006. doi:10.1256/wea.80.04 

[27] Veðurstofa Íslands, „Snjór í Reykjavík og á Akureyri“. [Rafrænt]. Af: 

http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/2451. Sótt: 10. nóv. 2017. 



   

 40   

  

 

  



   

 41   

  

Viðauki 

Birti í viðauka tölvupósta samskipti mín við Martin Ole Korsgaard, til stuðnings þess sem kemur fram 

í skýrslunni. 

 

 

From: KORSGAARD, Martin Ole (SGDNK) 
Sent: Thursday, November 2, 2017 10:09:07 AM 
To: PÉTURSSON, Ingjaldur Örn (ISDNK) 
Cc: EYMARSSON, Gísli (ISDNK); SIGURDSSON, Sigthór (ISDNK); LADEHOFF, Lars (SGDNK)  
Subject: SV: Lokaverkefni  
  
Hi Ingjaldur 
I have tried to answer your question below. 
If some of the answers need further elaboration please let me know. 
One aspect that I think could be important to look at is how UTLAC performs concerning studded tires.  
Kind regards 
Martin Korsgaard 

Fra: PÉTURSSON, Ingjaldur Örn (ISDNK)  
Sendt: 20. oktober 2017 11:38 
Til: LADEHOFF, Lars (SGDNK) <lars.ladehoff@colas.dk>; SIGURDSSON, Sigthór (ISDNK) 
<sigthor.sigurdsson@colas.is> 
Cc: EYMARSSON, Gísli (ISDNK) <gisli.eymarsson@colas.is>; KORSGAARD, Martin Ole (SGDNK) 
<martinole.korsgaard@colas.dk> 
Emne: RE: Lokaverkefni 
  
Hi Lars / Martin 

Í m Ingjaldur, as Sigþór said in an earlier post. I am doing my BSc in Reykjavík University for the 
The Icelandic Road and Coastal Administration (IRCA). It is about ultra-thin laying asphalt 
concrete (UTLAC) and the goal is to research if it is a realistic option for the Icelandic road 
system. 
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I have formulated some questions about UTLAC but feel free to send my anything you thing I 
have overseen or belief is relevant to this study. 

1.    What are the demands you make for UTLAC?   
The Danish name for UTLAC is TB k. The requirements for TB k is given in the Danish 

„vejregler“, which can be found at the following link : 
  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=varmblandet&adv=false&area=0&query
type=ALL&docId=vd-udbud-varmblandet-aab-full 

  
                            have copyed the text regarding TB k below it is in danish if you need something 
translated please let me know: 

Generelle krav til TYNDLAGSBELÆGNING, TB k 

Reference: DS/EN 13108-1 og DS/EN 13808 
For TB k gælder, at udlægningen skal ske i én arbejdsgang med en integreret maskine, således at 
den varmblandede asfalt lægges ned i en ubrudt emulsionsfilm. Belægningen er meget følsom 

overfor ujævnheder i underlaget, hvorfor der kræves et profilrigtigt underlag. 
Minimumsmængder for såvel blivende bitumenmængde som asfaltmængde er under forudsætning 

af profilrigtigt og/eller afrettet underlag. På fræset underlag hæves minimumsmængderne for 
blivende bitumenmængde med 100 g/m2, og minimumsmængden for asfaltmængden med 5 kg/m2. 

Emulsionsdelen TB 6k TB 8k TB 11k 

Bitumenmængde (blivende) > 800 g/m2 > 900 g/m2 > 1000 g/m2 

Emulsionen skal overholde kravene i Bindemidler og klæbemidler - Specifikationer for 

bituminøse bindemidler til vejformål. Bindemidlet i emulsionen skal være polymermodificeret 
bitumen med overvejende elastomer karakter jf. beskrivelsen anført i udbudsforskriften.  

Den varmblandede del TB 6k TB 8k TB 11k 

Bitumen  40/60 til 160/220 eller 250/330 eller brug af modificering 

Kornkurve       

Maks. størrelse (D) 5,6 mm 8 mm 11,2 mm 

Gennemfald i %:       

16 mm sigte - - 100 

11,2 mm sigte - 100 90-100 

8 mm sigte 100 90-100 - 

5,6 mm sigte 90-100 25-55 15-45 

4 mm sigte 60-90 - - 

2 mm sigte 15-40 12-30 10-30 

0,5 mm sigte 5-25 5-25 5-25 

0,063 mm sigte 2,0-12,0 2,0-12,0 2,0-12,0 

Min. specificeret bitumenindhold 1) 5,0 % for bitumen 250/330 

5,2 % for øvrige bitumener 

TBk TB 6k TB 8k TB 11k   

Minimumsmængder 35 kg/m2 40 
kg/m2 

45 kg/m2   



   

 43   

  

 

 

a.    For example aggregates, are they evaluated differently for UTLAC then traditional AC or 
SMA? 

Regarding the aggregates for UTLAC/TBk we have the following requirements,  
Flakiness category FI20 an Los Angeles category LA30. These requirements are the same for 
SMA and TBk, but we don’t have these requirements for AC.  

´                            Aggregates have to be crushed rock, and the fraction below 2 mm, have to be crushed 
rock as well. 
  

b.    What bitumen grading (PG) are you using in your UTLAC mixes  
As you can see  above the bitumen grade can be everything between 40/60 to 

250/330 and also modified bitumen.  
My guess is that the most commen bitumen used is 160/220.  
  

    i. Do they have fibers, polymers or other    additives 
There is a requirement of the addition of a adhesion promotor, In DK the standard 
adhesion promotor is Cement. But other adhesionspromoters can be used if the effect is 
the same (or better) than cement. This requirements is for all wearing courses.  

  
c.    What type of emulation do you use?  

The emulsion has to be polymermodified either C67BP or C70BP. 
d.    Are the mixes open-graded or gap-graded? 

I would characterise the mix as open graded, you can see the requirements for the 
grading in the tables above. 

2. When you layout the UTLAC is there any difference in layout work between AC, SMA and 
UTLAC. 
  a. Special machine is used, but what about rollers er. 

                             Do to the fact that the asphalt is a thin layer and that the asphalt is layed in about 60-70 
C emulsion, the heat will disappear  from the asphalt quite fast. 

                             This gives limited time for the compaction, meaning your have to take care to have 
heavy and efficent compactors. 

2.    Do you have any information about the pros and cons for UTLAC? 

Pros: fast laying, good sealing of the substrate, good skid resistance,  

Cons: hand work is very difficult, the teachniue is best suited for roads with low 
complexitity, the substrate has to be very even. Special machinery,  

3.    Could I get a rough price the DRI and others pays for UTLAC in kr/m2? 

There are to many factors affecting the price, therefore it is not possible for me to 
give a price indikation.  

4.    How long do you estimate the lifetime of UTLAC to be? 

Again this varies a lot depending on the substrate, traffic, compaction, binders, 
emulsion etc.  

My gues would be between 10-15 years 

  

Regards Ingjaldur Örn Pétursson  


