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Gröna koncept inom asfaltbeläggningar 

Förord 

Valet av beläggning måste vid nybyggnad och underhåll ta hänsyn till en rad tekniska parametrar 
men även omgivnings- och arbetsmiljö. Många "gröna koncept" har utvecklats de senaste tio åren av 
entreprenörer, forskningsinstitut och Trafikverkets FOI-verksamhet. Det är viktigt att de goda 
exemplen valideras, sprids och implementeras i Regelverk och kunskapsdokument.  

Syftet med detta dokument är att lyfta fram de aktuella miljöfrågorna inom asfaltbeläggningar och 
dess påverkan på omgivningen. Dokumentet riktar sig i första hand till beställare, projektledare och 
specialister inom vägteknik. Bakgrundsmaterialet kommer från rapporter, FOI-projekt, 
Europaprojekt, NVF, handböcker, besök hos entreprenörer, seminarier med mera.  

Författare till dokumentet är Torbjörn Jacobson, Trafikverket. Författaren vill tacka alla som bidraget 
med material till kunskapsdokumentet "Gröna koncept inom asfaltbeläggningar".  

Borlänge i december 2015 

Lovisa Moritz 

Investering, Teknik & Miljö 
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Gröna koncept inom asfaltbeläggningar 

En asfaltbeläggning består huvudsakligen av ballast (94 %) och bitumen (6 %). Mindre halter av 
tillsatsmedel förekommer, t ex vidhäftningsmedel och fiber. Vi större trafiklaster kan 
polymermodifierat bindemedel användas. Det är också vanligt med inblandning av returasfalt. Ibland 
används biprodukter i asfalt, t ex stålslagg som har många goda egenskaper.  

En stor del av det belagda vägnätet utgörs av låg- till medeltrafikerade vägar där kallt eller halvvarmt 
tillverkad asfalt är vanligt förekommande. I de flesta fall ligger de i gles- eller landsbygd. Den här 
typen av vägar har ofta extra flexibla asfaltbeläggningar anpassat för underlaget, vilket kan ha 
bristande bärighet och ojämna tjällyftningar. Vägkonstruktionen består av ett till tre asfaltlager. De 
långa avstånden till stationära asfaltverk har medfört att mindre mobila anläggningar för tillverkning 
av asfalt utvecklats. De placeras nära objektet med en starttid på fyra timmar innan produktionen 
kan komma igång. Stenmaterialet brukar tas från lokala täkter medan bindemedlet utgörs av 
mjukbitumen eller bitumenemulsion. Även tankbeläggningar används på den här typen av vägar. 
Tankbeläggning är en beläggning där stenmaterial och bindemedel sprids direkt var för sig på ett 
justerat underlag av asfalt. Tankbeläggningar kan användas som ytbehandling, indränkt makadam, 
försegling och för att laga skador. Generellt är den här typen av beläggningar mer resurssnåla och 
kostnadseffektiva än varmtillverkad asfalt. Inom tätorter på landsbygden brukar ofta varmtillverkad 
asfaltmassa användas för att undvika mekaniska skador. Även till gång- och cykelvägar används 
varmtillverkad asfaltmassa.  

Fakta 1. Beläggningar på låg- till medeltrafikerade vägar (≤ 2000 fordon per dygn). 

• Tankbeläggningar: Ytbehandling, Indränkt makadam och Försegling
• Mjukgjorda massabeläggningar: Mjukgjort oljegrus (MJOG), Mjukgjord asfaltbetong (MJAG),

Kall och Halvvarm återvinning
• Varmt tillverkad asfaltmassa: Asfaltgrus (AG) och Asfaltbetong (ABT).

På det högtrafikerade vägnätet går dock huvuddelen av trafiken. Beläggningskonstruktionen som 
utgörs av varmt tillverkad asfalt består av slit-, bind- och bundet bärlager som läggs på obundet bär- 
och förstärkningslager. Lagertjocklekarna anpassas till hur pass många tunga fordon som uppskattas 
passera vägen så att den får acceptabel bärighet. Asfaltmassa kan läggas i 1-4 lager på en nybyggd 
väg beroende på den aktuella trafikvolymen. På grund av nötningen från dubbdäckstrafiken måste 
slitlagret ha en god slitstyrka. Därför är halten av grov ballast med goda egenskaper hög i slitlager. 
Andra viktiga parametrar för ett hållbart slitlager är bra beständighet och inte minst friktion. 
Bindlagret ska ha god stabilitet eftersom påkänningarna från den tunga trafiken är som störst 40-80 
mm under vägytan. Det bundna bärlagret främsta uppgift är att ta upp och fördela ut lasten på 
underliggande obundna lager. Om vägen har bristande bärighet brukar sprickor uppkomma i ett 
relativt tidigt skede. På de högtrafikerade vägarna används huvudsakligen varmtillverkade 
asfalttyper. Asfaltmassorna tillverkas huvudsakligen i stationära asfaltverk vid en temperatur av 150-
170 °C. Det finns dock asfaltverk som kan flyttas, t ex inom ett större vägbygge. 

Slitlagret (översta lagret) har störst påverkan för trafikanterna och den yttre miljön. Även 
underliggande lager påverkas av trafiken och ett antal miljöfaktorer vid produktionen av asfaltmassa. 
Det är viktigt att påpeka att asfaltmassans sammansättning är en kompromiss mellan egenskaper hos 
asfaltbeläggningen. Val av beläggning görs utifrån trafikmängd. Antalet tunga fordon styr i första 
hand vägens bärighet medan antalet dubbade fordon styr valet av slitlager. Andra parametrar som 
måste beaktas vid val av beläggning är vägens utformning, hastighet och geografiska läge samt 
hänsyn till miljö.  

1. Beskrivning av asfaltbeläggning
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Fakta 2. Beläggningar på högtrafikerade vägar (> 2000 fordon per dygn). 

• Slitlager: Tät asfaltbetong (ABT), Stenrik asfaltbetong (ABS), Dränerande asfaltbetong (ABD) 
och Tunnskiktsbeläggning (TSK) 

• Bindlager: Bindlager av asfaltbetong (ABb) 
• Bärlager: Asfaltgrus (AG). 

Valet av asfaltbeläggning måste vid nybyggnad och underhåll ta hänsyn till en rad tekniska 
parametrar. Det är viktigt att förstå att asfaltmassans sammansättning är en kompromiss mellan ett 
antal egenskaper hos asfaltbeläggningen. Vid större trafiklaster eller stort antal tunga fordon (> 3,5 
ton) kan resistensen mot deformationer förbättras genom tillsats av polymermodifierat bindemedel 
(PMB). Även utmattningsegenskaperna kan förbättras genom tillsats av PMB, gummi eller högre 
bindemedelsinnehåll. I Trafikverkets tekniska specifikationer för asfaltbeläggningar finns krav på 
både funktionella egenskaper och sammansättningen hos asfaltmassan, i det senare fallet 
kornstorleksfördelning, bindemedelshalt, hålrumshalt och bindemedelsåldring. Det finns även en rad 
krav på ingående ballast, bindemedel och tillsatsmedel. 

Fakta 3. Sammanställning över viktiga funktionella beläggningsegenskaper. 

• Friktion 
• Nötningsresistens 
• Resistens mot deformationer 
• Utmattningsegenskaper 
• Flexibilitet 
• Beständighet mot vatten 
• Åldringsegenskaper  
• Egenskaper på vägytan: spårdjup, jämnhet, textur, homogenitet och friktion. 

Bindemedel – Bitumen 
Bitumen är vid rumstemperatur ett fast till halvfast material. Färgen är svart till mörkbrun. Vanligaste 
framställningssätt är destillation av råoljor. Bitumen måste värmas innan det kan hanteras. Bitumen 
är inte hälsovådligt vid rumstemperatur. Vid varm hantering avges rök från bituminet som kan verka 
irriterande, varför höga exponeringar bör undvikas. Bitumen är inte klassificerat som miljöfarligt. 

Ballast 
Ballast till vägbeläggningar utgörs idag huvudsakligen av krossat berg. I viss mån används också 
industriellt framtagen ballast (slagger). Tillgången till ballast med god kvalitet är i allmänhet bra i 
Sverige men kan variera mellan olika regioner. De krav som ställs på ballast är, 
kornstorleksfördelning, nötningsresistens (Prall, Micro-Deval), fragmentering (sprickkänslighet, Los 
Angeles) och kornform (flisighetsindex, krossytegrad). 

Sammanfattningsvis måste en asfaltbeläggning ha en bra teknisk funktion samtidigt som hänsyn tas 
till miljön. Eftersom det finns målkonflikter inom och mellan de båda områdena måste valet av 
beläggning ta hänsyn till objektspecifika förhållanden och inte minst kan kompromisser bli 
nödvändiga. Val av beläggning utifrån trafik, vägkonstruktion, körfältets utformning, vägens tillstånd, 
klimat, årskostnad med mera finns beskrivet i Trafikverkets dokument "Val av beläggning" (ref. 1). 
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Intresset för miljöfrågor är idag stort hos leverantörer och entreprenörer. Det märks tydligt i de 
asfaltrelaterade branschforum Trafikverket medverkar i. Varje år brukar miljöfrågorna dominera de 
seminarier som anordnas.  

De aktuella områdena är: 

• Energieffektivisering 
• Klimatgaser (CO₂) 
• Rullmotstånd 
• Bulleremissioner 
• Partiklar, PM10, PM2,5 
• Återvinning 
• Vägtjära 
• Tillsatsmedel. 

Trafikverket arbetar aktivt med miljöfrågor kopplade till vägbeläggningar. Det pågår ett relativt stort 
antal FOI-projekt där VTI, Högskolor, konsulter och entreprenörer deltar.  

Denna kunskapsöversikt beskriver vart vi står idag. Trafikverket har en bra dialog med 
asfaltbranschen och har inför framtagandet av detta dokument träffat flera av de större företagen. 
Intresset att bidra med material från sin egen verksamhet har varit stort.  

Ett syfte med rapporten är att stödja projektledningen inom Underhåll, Investering och Stora projekt. 
Många projektledare vill gärna bidra till en hållbar utveckling men samtidigt är de osäkra på hur 
pålitliga miljökoncepten är, både utifrån tekniska prestanda men även om de uppfyller de 
förbättringar för miljön som utlovas.  

  

2. Aktuella miljöfrågor 
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Bakgrund 
Beläggningsbranschen bidrar med en relativt stor belastning av koldioxidutsläpp fördelat på 
transporter, förbränning, industriprocesser och elkraft. Volym tillverkad asfaltmassa i Sverige ligger 
på ca 7,5 miljoner ton/år. Utöver asfalttillverkningen (asfaltmassa, bitumen, ballast) tillkommer 
losshållning, krossning, fräsning, transporter och utläggning av asfaltmassa. Till detta ska ingående 
produkter som gasol, vidhäftningsmedel, sprängmedel, cement m.m. läggas till. Totalt ligger 
mängden koldioxidutsläpp per utlagt ton inklusive alla ingående faktorer på ca 52 kg CO₂/ton asfalt. 
Detta ger på årsbasis i Sverige ca 390 000 ton CO₂, beräknat på en ABT 16 70/100 med 20 km 
transport (ref.4). 

Utifrån att energianvändningen över tid blivit dyrare samtidigt som efterfrågan av resurssnåla 
produkter ökat så har producenter under flera år arbetat med energieffektivisering på asfaltverken 
men även vid tillverkningen av bindemedel och ballast. De flesta företag arbetar med så kallade 
trimningsarbeten, där syftet är att sänka antalet kWh per ton tillverkat material. På maskinsidan sker 
också en utveckling mot allt mer drivmedelssnåla fordon och maskiner. 

Trafikverket har på senare år haft ett styrkortsmål med krav på energieffektivisering (7 GWh per år). 
Numera ställs kravet på minskning av CO₂-utsläpp. Det tidigare uppsatta målen för asfaltbeläggningar 
har delvis uppnåtts genom ökad andel av mer energisnåla beläggningstyper/ tekniker vid 
upphandlingarna. Även de förbättringar som entreprenörerna/ leverantörerna bidragit med har 
tagits med i beräkningarna (ca hälften). Omräknat till CO₂ blir det en reduktion på ca 1855 ton.  

Nytt LCA-verktyg 
Vid beräkningarna av energi och CO₂ per beläggningstyp har ett nytt verktyg använts. Det är utvecklat 
av Trafikverket i samråd med asfaltbranschen (NCC). LCA-verktyget ha benämningen EKA (Energi och 
Koldioxid i Asfaltproduktion). Det är framtaget för beräkning av energiåtgång och CO₂-utsläpp vid 
tillverkning och utläggning av asfaltbeläggning. Förutom beskrivning av de olika stegen i 
produktionen av asfalt från "ax till limpa" så finns det ett stort antal beräkningsexempel i den rapport 
(ref.4) som följer med verktyget. Verktyget EKA är tänkt som ett stöd för val beläggningstyp, 
bitumen, ballast och tillsatsmaterial. Den kan också användas vid utvecklings- och trimningsarbeten 
inom asfaltbranschen. Målet med EKA är att på sikt öka användningen av energisnåla beläggningar 
med bibehållen prestanda och kvalitet. Energisnåla beläggningar medför också mindre utsläpp av 
klimatgaser.  

Beräkningar enligt EKA för olika beläggningstyper: 
I tabell 1 redovisas beräkningar på av CO₂ och kWh för olika beläggningstyper. Förutsättningar är 
detsamma för samtliga typer av beläggning med avseende på avstånd till upplag för ballast, plats för 
utläggning och transport av bindemedel och bränslen till asfaltverket (i samtliga fall 30 km). I 
verkligheten kan transportlängderna vara längre eller kortare än i detta exempel, vilket påverkar 
utsläppen av koldioxid och energiförbrukning. 

 

 

 

     

3. Asfaltbeläggning – energi och CO2 
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Tabell 1. Beräkning av koldioxid och energi per kvadratmeter asfaltbeläggning. 

Typ av beläggning CO₂ kWh Teknik 

Ytbehandling (14 kg) 0,5 2,3 Kall 

IMT 40 (92 kg) 1,9 9,7 Kall 

Kall återvinning, 85 % (100 kg) 1,0 8,5 Kall 

Kall asfalt (100 kg) 2,3 11,7 Kall 

Kall AG, 40 % ÅA (120 kg) 1,4 9,4 Kall 

MJOG (120 kg) 2,3 11,3 Halvvarm 

ÅA MJOG 85 % (110 kg) 1,6 10,4 Halvvarm 

ABS 16 (100 kg) 4,3 19,5 Varm 

ABS 16, 20 % ÅA (100 kg) 3,8 17,9 Varm 

ABS 16, 20 % ÅA, VMA (100 kg) 3,1 15,2 Varm 

ABT 16 (100 kg) 4,2 19,3 Varm 

ABb 16 (120 kg) 4,8 22,2 Varm 

AG 22 (120 kg) 4,5 21,4 Varm 

Remixing (25 kg) 7,2 5,6 Varm 

Remixing plus (50 kg): 7,5 10,3 Varm 

TSK (50 kg): 2,0 9,0 Varm 

 

Varmt tillverkade asfaltmassor 
Varmt tillverkade asfaltmassor används huvudsakligen på det högtrafikerade vägnätet men i vissa fall 
även på mindre vägar i tättbebyggda områden och till GC-vägar. De koncept som är resurssnåla 
antigen med avseende på energieffektivisering eller reducering av CO2 är Remixing, Remixing plus, 
Repaving, återvinning i verk, lågtempererad varmasfalt och TSK.  

Kallt och halvvarmt tillverkade asfaltmassor 
Kallt och halvvarmt tillverkade asfaltmassor används huvudsakligen upp till ÅDTtotal 3000 fordon. En 
stor andel av det statliga vägnätet (väglängd, 80 %) utgörs av låg till medeltrafikerade vägar. 
Beläggningar som idag i relativ stor skala används på den här typen av vägar är ytbehandling, 
indränkt makadam, kall och halvvarm återvinning och MJOG. Det pågår en utveckling av kalltillverkad 
AG med inblandning av asfaltgranulat med bra resultat. Den typen av asfalt skulle kunna användas på 
vägar med trafik över 3000 fordon. Även flera av de andra koncepteten används utomlands på större 
objekt än vanligtvis i Sverige. 
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Trimningsarbeten på asfaltverk och vid utläggning 
Ett stort antal åtgärder har utförts på asfaltverken i syfte att reducera energianvändningen: 

• Noll-material (de innehållande relativt mycket finmaterial) lagras under tak för att hållas så 
torra som möjligt. Mycket av den energi som går åt för att värma upp stenmaterialet åtgår 
för att torka materialet 

• Asfaltgranulat förvaras under tak 
• Alternativa, icke fossila bränslen används till uppvärmning, t ex träpellets, inblandning av 

vegetabiliska oljor kan ge en stor effekt på CO2-utsläppen (CO2-neutral) eftersom de klassas 
som biobränslen (förnybara bränslen) 

• Översyn av fordon/ maskiner, Ecokörning spar mycket drivmedel 
• Effektivare sprängning, krossning och sortering av ballast 
• Tilläggsisolering av torktrummor och lagringsilos 
• Högre produktionsgrad och kapacitet per verk ger relativt sett mindre energiåtgång per ton 

asfaltmassa 
• Översyn av alla delar (fläktar, element etc.) vilka förbrukar el har genomförs, vilket kan leda 

leder till stora besparingar av el. 

I LCA-verktyget EKA framgår hur mycket drivmedel olika fordon/ maskiner drar. Inom 
entreprenörkåren finns styrkortsmål för energieffektivisering på 2-3 % per verk och år. Även vid 
tillverkning av bitumen i raffinaderierna pågår förbättringsarbeten (ref.8). Under perioden 1999-2011 
har Nynas Bitumen vid raffinaderiet i Nynäshamn totalt reducerat utsläppen av CO₂ från 280 till 180 
kg per producerat ton bitumen (Timo Blomberg, Nynas).  
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Bakgrund 
Ett intensivt arbete med energieffektivisering av asfaltbeläggningar pågår runt om i världen. Målet är 
att kunna reducera energianvändningen vid tillverkning av asfalt och på sätt minska utsläppen av 
växthusgaser och asfaltrök. Asfaltens prestanda och kvalitet ska inte försämras genom de förändrade 
processer och/ eller tillsatsmedel som det krävs för att kunna tillverka och lägga ut asfalt med lägre 
temperatur än vad som varit vanligt hittills. 

Lågtempererad varmasfalt, WMA, har på kort tid fått stort genomslag över hela världen. I USA har 
implementeringen gått otroligt fort sedan de började använda tekniken och det är idag en etablerad 
teknik, vilken är tillåten i så gott som samtliga delstater. År 2010 producerades 47 miljoner ton asfalt 
enligt WMA-teknik, vilket utgör ca 13 % av den totala asfaltproduktionen (ref.2). Historiskt sett finns 
det ingen ny teknik inom beläggningssidan som implementerats på kort tid som WMA. För 2011 
gjordes uppskattningen att produktionen passerat 20 %. För 2012 hade mer än 30 delstater 
volymmål uppsatta och den bedömning som görs idag är att inom 3-5 år kommer andelen överstiga 
50 % av den total asfaltproduktion.  

Det finns olika tekniker för WMA 
Idag finns över 30 tekniker för WMA och det är fortfarande en tillväxt. För vanliga asfaltmassor är i 
dagsläget skumning den klart vanligaste tekniken och står för över 80 % av metodvalet i USA. 
Skumningstekniken är även vanlig förekommande i andra länder och anses vara det 
kostnadseffektivaste valet. De andra teknikerna arbetar med olika typer av organiska tillsatsmedel 
såsom Sasobit, Rediset, Cecabase, iBind med flera. I detta fall inblandas de i låga halter (1-2 %) i 
bindemedlet eller blandaren. De är baserade på syntetiskt vax, mineraler, metallpulver, 
vidhäftningsmedel mm. Förutom att de sänker asfaltmassans viskositet, vilket möjliggör en sänkning 
av temperaturen så kan de ha andra fördelar för beständighet och stabilitet. I Tyskland tillsätts ibland 
2 % Sasobit i asfaltlager. Temperaturen kan sänkas med 30°C samtidigt som beläggningen blir 
stabilare. Merkostnaden ligger på ca 10 procent.  

WMA-teknik är gynnsamt för inblandning av returasfalt (RA), vilket förbättrar konsistensen hos 
asfaltmassan. Andra fördelar kan vara beständighet och stabilitet. För att sänka temperaturen på 
asfaltmassor som ligger något högre än vanligtvis, t ex gummiasfalt, PMB och gjutasfalt kan både 
skumningstekniken och/ eller tillsatsmedel med fördel användas. På så sätt kan mängden asfaltrök 
begränsas. 

I Sverige har tekniken med flödesblandad asfalt använts under relativt lång tid. Tekniken bygger på 
ett förändrat blandningsförfarande som ger asfaltmassan lägre viskositet, vilket gör att den kan 
läggas ut vid lägre temperatur och samtidigt lättare att lägga ut. Dessutom kan bindemedelshalten 
sänkas med några tiondelar.  

Fördelar med WMA: 

• Mindre utsläpp av olika typer av emissioner  
• Minskad energiförbrukning 
• Bättre arbetsmiljö vid läggning 
• Förbättrad kvalitet - homogenitet 
• Ökad möjlighet för inblandning av högre halt av RA  
• Längre säsong för beläggningsarbeten 
• Bra vid läggning i tunnlar 
• Tidigare trafikpåsläpp vid nattarbeten och liknande  

4. Lågtempererad varmasfalt (WMA) 
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• ”Grön profil” för företag och beställare  

Huvudsyftet med WMA är att sänka temperaturen hos asfaltmassan. Det har dock visat sig att det 
kan vara svårt att precist styra temperaturen eftersom fuktinnehåll och temperaturen i ballast 
påverkar temperaturen vid tillverkningen i asfaltverket. Väderleken och transportavståndet påverkar 
också asfaltmassans temperatur vid utläggningen. Normalt kan man reducera temperaturen med 15-
30°C. En annan fördel med WMA är att bituminet erhåller lägre åldring (oxidation) än konventionell 
asfalt.  

I följande foton visas effekten av utläggning med WMA. Bilderna är tagna i USA där AG-massor 
tillverkats i ett modernt trumblandningsverk genom skumningstekniken. Som referens tillverkades 
konventionell asfaltmassa av AG. Av fotona framgår skillnaden i rökighet. 

 

  
Bild 1. Konventionell asfalt.                          Bild 2. WMA, obs. ingen rök förekommer. 

Erfarenheter runt om i världen 
WMA används bl. a i USA, Canada, Kina, Japan, Tyskland och Frankrike och är enligt litteraturen det 
mest aktuella ämnet inom asfaltområdet. Från början var det energibesparingar och minskningen av 
klimatgaser som hade störst tyngd men arbetsmiljön är ett minst lika viktigt argument. Asfaltröken 
under läggning är under luppen pga. hälsoriskerna (COL, cancer mm). En del metoder har också en 
bra kostnadsprofil, dvs. lägre än för konventionell asfalt. Fokus framöver kommer sannolikt att ligga 
på långtidsegenskaper, beständighet och arbetsmiljön. Ingenting har hittills visat att WMA-konceptet 
försämrar asfalten prestanda även om vissa skillnader kan uppstå genom att bituminet inte åldrats 
lika mycket som konventionell asfalt. 

Erfarenheter i Sverige 
Det finns relativt många objekt som lagts i Sverige med lågtempererade koncept (LTA, lågtempererad 
varmasfalt, svensk översättning). De vanligaste förekommande teknikerna har varit skummat 
bitumen, tillsatsmedel som sänker viskositeten på massan, inblandning av bitumenemulsion och 
flödesblandad asfalt (KGO). Nedan redovisas några exempel: 

• E4 söder om Hudiksvall, 20 km motorväg, ABS, ABb, AG, 2010 och 2011 
• Saltsjöleden, Nacka, ABS, 2009 
• Södra länken, ABS, 2009 
• Väg 68, Fagersta – Lindesberg, ABb, 2012 
• Väg 45, Sveg – Ytterhogdal, AG, 2013 
• Norra länken, ABS, Järfälla, 2013 
• Ett stort antal sträckor med flödesblandad asfalt i södra och mellersta Sverige. 
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Trimningsarbeten på asfaltverk och vid utläggning 
Ett stort antal åtgärder har utförts på asfaltverken i syfte att reducera energianvändningen: 

• Noll-material (de innehållande relativt mycket finmaterial) lagras under tak för att hållas så 
torra som möjligt. Mycket av den energi som går åt för att värma upp stenmaterialet åtgår 
för att torka materialet 

• Asfaltgranulat förvaras under tak 
• Alternativa, icke fossila bränslen används till uppvärmning, t ex träpellets, inblandning av 

vegetabiliska oljor kan ge en stor effekt på CO2-utsläppen (CO2-neutral) eftersom de klassas 
som biobränslen (förnybara bränslen) 

• Översyn av fordon/ maskiner, Ecokörning spar mycket drivmedel 
• Effektivare sprängning, krossning och sortering av ballast 
• Tilläggsisolering av torktrummor och lagringsilos 
• Högre produktionsgrad och kapacitet per verk ger relativt sett mindre energiåtgång per ton 

asfaltmassa 
• Översyn av alla delar (fläktar, element etc.) vilka förbrukar el har genomförs, vilket kan leda 

leder till stora besparingar av el. 

I LCA-verktyget EKA framgår hur mycket drivmedel olika fordon/ maskiner drar. Inom 
entreprenörkåren finns styrkortsmål för energieffektivisering på 2-3 % per verk och år. Även vid 
tillverkning av bitumen i raffinaderierna pågår förbättringsarbeten (ref.8). Under perioden 1999-2011 
har Nynas Bitumen vid raffinaderiet i Nynäshamn totalt reducerat utsläppen av CO₂ från 280 till 180 
kg per producerat ton bitumen (Timo Blomberg, Nynas).  
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5. Asfaltåtervinning 

Returasfalt och asfaltgranulat 
I samband med borttagning, mellanlagring och återvinning av gamla asfaltbeläggningar brukar massorna 
benämnas returasfalt eller asfaltgranulat. Returasfalt är benämningen på uppgrävda, rivna eller frästa 
massor innan de bearbetats för återvinning. Uppgrävda eller rivna massor består huvudsakligen av grövre 
asfaltkakor med låg andel av finare partiklar. Innan asfaltmassorna kan återvinnas måste de i regel 
beredas, vilket innebär krossning och sortering. Fräsmassor kan dock ibland återvinnas som de är utan 
ytterligare beredning.  

Asfaltgranulat är benämningen på krossad eller fräst asfaltbeläggning. Granulatkornen består 
huvudsakligen av asfaltklumpar av bindemedel och stenmaterial av varierande storlek, men även inslag 
av rent stenmaterial kan förekomma. Asfaltgranulat används som ingångsmaterial vid asfaltåtervinning i 
verk eller till obundna lager. I det senare fallet kallas asfaltgranulatet ibland för krossad asfalt. 
Bindemedelsinnehållet i asfaltgranulat ligger mellan 3-6 %. Om massorna är uppgrävda (schaktmassor) 
ligger det i det lägre intervallet och om de är frästa ligger det ofta i det högre intervallet. Vid uppgrävning 
av asfaltlager kan en del stenmaterial från underliggande lager följa med massorna, vilket kan ge lägre 
bindemedelshalt än 3 %. Vid fräsning av bindemedelsrika slitlager har det hänt att bindemedelshalten 
hamnat över 6 %. 

Efter krossning och siktning blir asfaltgranulat förhållandevis välgraderat. Upplag av asfaltgranulat får en 
relativt homogen sammansättning genom den omblandning som sker av massorna vid borttagningen från 
vägen, vid in- och utlastning i upplagen under mellanlagring och framför allt vid krossning och siktning. 
Asfaltgranulat kan framställas i sorteringar mellan 0/8 till 0/40 mm beroende på användningsområde. 

Asfaltåtervinning - erfarenheter 
Sedan i början av 1990-talet har intresset för asfaltåtervinning varit stort. Under de senaste 10 åren har 
det totalt per år återvunnits 1-1,5 miljoner ton returasfalt. På det statliga vägnätet har mängden 
returasfalt under 2000-talet varierat mellan 0,5 till 1,0 miljoner ton per år. I snitt har andelen som gått till 
asfaltåtervinning varit 66 %. Övrigt material har återvunnits som bär- eller förstärkningslager eller till 
dammbindande slitlager, med eller utan försegling, på grusvägar. Några ton massor har årligen gått till 
deponi (tjärmassor) eller som kantstöd på vägrenar.  

Hur returasfalten återvunnits har med åren varierat. Tidigare var kall och halvvarm återvinning i verk de 
dominerande teknikerna. Numera används huvuddelen av den returasfalt som går till asfaltåtervinning 
genom varm återvinning i verk eller på vägen.  

Returasfalt kan antingen återvinnas till ny asfaltbeläggning eller till obundna lager. Materialets tekniska 
egenskaper, logistiken och behoven styr valet av teknik. I de tekniska anvisningarna finns vissa 
begränsningar, t ex hur pass åldrat bindemedlet är, förekomst av föroreningar och ballastens kvalitet. 
Numera får asfaltgranulat inblandas i de flesta av de asfaltmassor som Trafikverket föreskriver i 
regelverket, TDOK 2014:0529, version 2.0, Bitumenbundna lager. I Trafikverkets regler får halten 
asfaltgranulat vara högst 20 % i slitlager, 30 % i bindlager och 40 % i bundet bärlager av varmt tillverkad 
asfalt. Innehåller asfaltgranulatet vägtjära får det inte återvinnas varmt utan med kall eller halvvarm 
teknik. 

Det är viktigt med en noggrann förprovning vid asfaltåtervinning, dvs. returasfalten och asfaltgranulatet 
måste analyseras och även asfaltmassan måste undersökas innan produktion. Korrigeringar under 
produktion kan vara också vara nödvändiga.  
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Översikt av återvinningsmetoder som används i Sverige 
Det finns ett flertal metoder/ tekniker för att återvinna returasfalt/ asfaltgranulat till ny asfaltbeläggning. 
Metoderna kan indelas i två huvudgrupper. Den ena gruppen innefattar återvinning i blandningsverk. Då 
måste returasfalten i form av krossat och sorterat asfaltgranulat tillsättas i ett blandningsverk. Den andra 
huvudgruppen innefattar metoder för återvinning på väg, dvs. beläggningen åtgärdas på vägen utan att 
lämna den. Det kan ske t ex. genom fräsning, omblandning med nytt bindemedel och återläggning med 
en integrerad maskinenhet. Vid Repaving och Remixing Plus läggs ca 60 kg/m² ny beläggning på det 
omblandade eller remixade lagret. 

I tabell 2 ges en översikt av metoder för asfaltåtervinning i verk och i tabell 3 ges en översikt av metoder 
för återvinning på väg. Asfaltåtervinning finns beskrivet i några handböcker som bland annat Svenska 
Kommunförbundet (På väg igen - Vägen tillbaka för återvunnen asfalt, från 2004) och Vägverket 
(Handbok får återvinning av asfalt, Publikation 2000:93) gett ut. 

Tabell 2. Metoder och erfarenheter av asfaltåtervinning i verk. 

Metod Erfarenheter 

Varm återvinning i 
verk, temp > 120ºC 

För alla varmblandade beläggningstyper och i alla 
trafikklasser. Jämförbar med nytillverkad massa med nya 
material om den är rätt utförd. 

Halvvarm återvinning i 
verk, temp 50-120ºC 

Kan användas som slit- och bärlager på lågtrafikerade 
gator/vägar. 

Kall återvinning i verk, 
temp < 50ºC 

Kan användas som slitlager eller bärlager på lågtrafikerade 
vägar. 

 

Tabell 3. Metoder för asfaltåtervinning på väg. 

Metod Erfarenheter 

Varm återvinning på 
väg, Repaving  

För slitlager på medeltrafikerade gator/vägar. Jämförbar 
med motsvarande nytillverkad beläggning med nya material 
om den är rätt utförd.  

Varm återvinning på 
väg, Remixing och 
Remixing Plus 

För slitlager i alla trafikklasser. Jämförbar med motsvarande 
nytillverkad beläggning med nya material om den är rätt 
utförd.  

Halvvarm återvinning 
på väg, (halvvarm 
remixing) 

Kan användas som slitlager på lågtrafikerade vägar där 
beläggningen utgörs av mjukasfalt. 

Kall inblandning på väg 
(stabilisering) 

Kan användas som bärlager på låg- till medeltrafikerade 
vägar. 

Kall inblandning på väg 
(djupfräsning) 

Kan användas som bärlager på lågtrafikerade vägar med 
dålig bärighet. 
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Varm återvinning i verk 
Kvalitetsbrister har ibland påtalats. Dålig eller ojämn kvalitet på returasfalten kan vara orsaken. Det råder 
också oklarheter i hur mycket returasfalt som blandats in i asfaltmassorna. Klumpar av returasfalt har 
observerats i färdig beläggning, vilket tyder på att materialet inte har varit ordentligt krossat och sorterat 
och/ eller på för kort blandningstid. Kvalitetsbristerna har medfört att restriktioner för slitlager på de 
mest trafikerade vägarna införts i flera regioner.   

Ca 10-15 % asfaltgranulat anses vara lämplig inblandningsprocent i slitlagermassor. Något mer i 
bärlagermassor. De flesta asfaltverk är idag anpassade för asfaltåtervinning. Viktigt är att lagra returasfalt 
efter kvalitet och ursprung. Fräsmassor av högkvalitativa slitlager bör inte blandas med uppgrävda 
massor. Returasfalten bör också lagras under tak.    

Ett sätt att förbättra åldrat bitumen vid asfaltåtervinning är att tillsätta rejuvenatorer, så kallade 
föryngringsmedel. Under senare år har det i Europa blivit allt vanligare med användande av olika typer av 
rejuvenatorer och det finns ett stort antal produkter på den europeiska marknaden. I Sverige har vi ännu 
inte riktigt tagit till oss tekniken med försök pågår. 

Halvvarm återvinning i verk 
I mellersta och norra Sverige används ibland efter krossning och sortering insamlat returasfalt till 
halvvarm återvinning, huvudsakligen som slitlager. Alla typer av asfaltbeläggningar går att återvinna på 
detta sätt men MJOG (mjukasfalt) är särskilt lämplig.  

Kall återvinning i verk 
Erfarenheterna av kall återvinning är blandade men huvudsakligen positiva (när vi använde emulsion 
baserad på mjukbitumen). För låg mängd nytt bindemedel kan med tiden ge beständighetsrelaterade 
skador. Beläggningen kan också bli något ojämn på grund av att massorna kan vara något tröga att lägga 
ut. Flera av de objekt som lades under 1990-talet fick en livslängd på 10-15 år. Om vägytan blir torr eller 
börjar ge stensläpp i förtid kan den läggas över med ytbehandling. 

Varm återvinning på väg - Remixing, Remixing plus och Repaving 
Remixing, Remixing plus eller Repaving är kanske de tekniker som diskuteras mest idag. Frågor som ställs 
är hur många gånger en beläggning kan remixas, påverkar upphettningen bindemedlet negativt, 
homogeniteten i befintlig beläggning, mängden ny massa etc. Tekniken har en bra energi- och 
kostnadsprofil samt god kapacitet vilket gör den intressant. De här teknikerna används frekvent i Sverige 
med mestadels bra resultat. Det finns beläggningar som har åtgärdats två gånger genom Remixing. Om 
beläggningen har omfattande separationer, plastiska deformationer eller andra defekter bör de här 
metoderna undvikas. Om underliggande lager ska åtgärdas kan inte metoderna heller användas.  

Kall och halvvarm återvinning på väg 
MJOG har på vägen återvunnits genom halvvarm Remixing. Om bindemedlet är för hårt kan det dock vara 
svårt att värma upp beläggningen tillräckligt så att asfaltmassan blir tillräckligt bearbetningsbar. På 
mindre vägar med bärighetsproblem brukar ibland beläggningen i kombination med makadam fräsas in i 
underliggande, obundet material. Numera är teknikerna inte så vanliga. 

Återvinning till obundna lager 
Vid sidan om återvinning till ny asfaltbeläggning används asfaltgranulat även till obundna lager. Då 
tillsätts inget bindemedel men ibland inblandas makadam i syfte att förbättra stabiliteten och kornkurvan 
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Även om materialet till en början kan anses som obundet kan bindemedlet i kombination med 
trafikarbetet under varma sommardagar binda ihop materialet så att hela, provningsbara borrkärnor kan 
erhållas. Materialet fungerar då som ett asfaltliknande, bundet lager med relativt hög styvhetsmodul. 
Användningsområden är i huvudsak som bärlager- och förstärkningslager, men asfaltgranulat har även 
andra användningsområden, t ex som grusslitlager, material till stödremsor och som tillfälliga 
lagningsmassor vid ledningsschakter, slaghål och dylikt. Metoden har på senare år använts både på låg- 
och högtrafikerade vägar med gott resultat. Ett gott packningsarbete är en viktig del av arbetet för ett bra 
resultat. Tekniska beskrivningar finns idag för den här typen av vägmaterial och några FUD-rapporter 
finns publicerade (ref.13, 14). Det finns ett regelverk för tekniska krav på alternativa material i 
vägkonstruktion. De material som redovisas är asfaltgranulat, luftkyld masugnsslagg och krossat betong. 
De har beteckningen TRVK 2011:60, TRVR 2011:061 och TRVKB 2011:062.    

Hur mycket returasfalt återvinns till ny beläggning? 
I samband med att asfaltåtervinning blev huvudämne för 2011 års förbundsutskottsmöte inom NVF 
skickades en enkät ut till de större svenska asfaltentreprenörerna (ref.9). De frågor som ställdes var:  

• Statistik från de tre senaste årens produktion.  

• En uppfattning om hur mycket returasfalt vi återvinner till ny asfalt 

• Vilka inblandningshalter används 

• Andel asfaltgranulat av total mängd tillverkade asfaltmassor.  

De entreprenörer som ingick i undersökningen representerade ca 90 procent av asfaltmarknaden i 
Sverige. Sammanlagt hade de fyra entreprenörerna årligen återvunnit 885 000 ton returasfalt till ny 
asfaltbeläggning fördelat på: 

• 500 000 ton för varm återvinning i verk 

• 230 000 ton vid Remixing och Remixing plus 

• 155 000 ton kall och halvvarm återvinning i verk. 

Om övriga entreprenörer återvinner lika stor andel returasfalt som de som ingått i denna undersökning så 
återvanns under åren 2008-2010 ca 1 miljon ton returasfalt per år till ny asfaltbeläggningen. Det innebär 
att drygt 10 procent i genomsnitt av totalt tillverkade och utlagda mängder asfaltmassa (ca 8 miljoner 
ton) innehåller returasfalt. Skillnaden kan dock i praktiken vara stor mellan olika metoder (5-80 %). 

Intresset för asfaltåtervinning kommer vara fortsatt hög i framtiden. Krav på energibesparingar och 
reducerade utsläpp av växthusgaser kommer påskynda en ännu mer effektiv asfaltåtervinning jämfört 
med idag. 
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6. Hantering av tjärhaltiga asfaltmassor 
Tjärasfalt ska inte förväxlas med asfalt även om de till det yttre ser likadana ut. Tjärasfalt består av en 
blandning mellan stenmaterial i olika fraktioner och vägtjära (framställd av bl. a stenkolstjära). Ibland 
inblandades också vägtjäran med bitumen. Vägtjära användes fram till och med början av 1970-talet till 
bituminösa beläggningar på vägar, gator och flygfält. Idag förekommer de här lagren längre ned i 
asfaltkonstruktionen. Den känns igen på sin karakteristiska lukt som framträder tydligare vid högre 
temperaturer. Det kan dock vara svårt skilja på asfalt och tjärasfalt okulärt. Därför används UV-lampa + 
vit sprayfärg baserad på lösningsmedel för identifikation av tjärasfalt. Kontrollen utförs på borrkärnor 
från vägen eller returasfalt från upplag. Om vägtjära påträffas kompletteras undersökningen med 
analyser av 16-PAH på ett laboratorium. Tjärasfalt innehåller en rad ämnen vilka är klassade som hälso- 
och miljöfarliga. Av den anledningen kan asfalt innehållande vägtjära ibland bli klassad som farligt avfall 
när beläggningen tas bort från vägen. 
 
Hantering, mellanlagring och återvinning av tjärasfalt beskrivs i Vägverkets publikation 2004:90, 
"Hantering av tjärhaltiga beläggningar". Ett stort antal miljöuppföljningar av återvunnen tjärasfalt från 
åren 2001-2011 finns redovisade i en rapport från Trafikverket publicerad 2015 (ref.16). Där framgår att 
återvinning av vägtjära endast ger ringa miljöpåverkan på omgivningen om återvinningen utförs efter de 
metoder som föreskrivs i Vägverkets publikation 2004:90. Påverkan på arbetsmiljön finns redovisade i ett 
antal rapporter från Previa AB eller asfaltentreprenörerna (se litteraturlistan). Tjärasfalt har återvunnits 
huvudsakligen genom kall återvinning i verk på ett antal platser i Sverige. Ett exempel är ombyggnaden av 
E4, via Markaryd där 30 000 ton äldre tjärasfalt återvanns med hjälp av skummat bitumen i ett asfaltverk. 
Tjärasfalten lades som bärlager under 4 lager av nytillverkad asfalt. Ingen miljöpåverkan observerades i 
materialen under och vid sidan av vägen eller i ytligt grundvatten tagna i vattendrag nedströms vägen 
(ref.13). 

    
Bild 3. Besiktning av borrkärnor. Lagret med gul                       Bild 4. Tjärasfaltmassorna lagrades under  
            markering innehöll tjärbetong.                                                      presenning. 
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Bild 5. Inblandning av skummat bitumen i                   Bild 6. Provtagningsgropar för fast material. 
            asfaltgranulatet innehållande vägtjära.                       Vattenprov togs nedanför slänten. 

 

Sammanfattningsvis har miljöpåverkan från tjärasfalt visat sig vara ringa enligt de omfattande fältstudier 
som utförts. Ingen ökad arbetsmiljörisk för asfaltpersonal vid grävning eller krossning av tjärhaltiga 
material med måttligt innehåll av tjära, 100-600 ppm 16-PAH, har konstaterats. Utlakningen från lager 
innehållande vägtjära i vägen är ringa, även vid högre halter av 16-PAH. Vid mellanlagring av tjärmassor 
måste dock försiktighet iakttas. Massorna ska ligga på lämpligt underlag och täckas med t ex. 
presenningar. Tjärmassor kan, speciellt vid varmare väderlek, ge upphov till en irriterande lukt som 
upplevs som obehaglig av asfaltpersonal.  
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7. Slitagepartiklar, PM10 och PM2,5 
Vägtrafikens bidrag till partiklar i utomhusluften är väsentligt. En dominerande del av dessa partiklar 
(mätt som massan av inandningsbara partiklar, PM10) i vägnära miljöer kommer från slitaget från 
dubbdäckstrafiken och uppvirvling av partiklar som skapats av interaktionen mellan fordonsdäck och 
vägbeläggning under vinterhalvåret. Huvuddelen av slitagepartiklarna finns i storleksfraktionen från 0,5 
µm och uppåt. 

Produktionen av slitagepartiklar bestäms bland annat av följande faktorer: 

• Antalet fordon med dubbdäck 
• Stenmaterialet slitstyrka och största nominella stenstorlek 
• Fordonshastigheten. 

Det finns en miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10/ PM2,5). Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) 
är reglerade i direktivet 2008/50/EG. De gränsvärden som anges i direktivet har införts i svensk 
lagstiftning i Förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477). Dessa normer får 
inte överskridas:  

Tabell 4. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM 10 och PM 2,5, avseende skydd för hälsa. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Värdet för inte överskridas mer än: 

PM10:   

1 dygn 50 35 dygn per år 

Kalenderår 40 Får inte överskridas 

PM2,5:   

1 dygn 25 Får inte överskridas 

Värdena gäller bl.a. för byggande och vid drift och underhåll av vägar och gator. Det är framför allt 
gränsvärdet per dygn (50 µg/m3) som är problematiskt att klara i smala gaturum och vid trafikleder med 
stor trafikmängd  

Enligt uppskattningar från VTI avseende emission av partiklar från körningar med dubbdäck på olika 
beläggningstyper i provvägsmaskin kan mängden fina partiklar, PM10, preliminärt anses utgöra ca 5 % av 
den totalt bortslitna mängden (ref. 18).  

Det årliga slitaget på samtliga vägar/ gator uppskattas till drygt 100 000 ton asfalt. 
Dubbdäcksanvändningen har inte i högre grad minskat på senare år förutom i storstädernas centrala 
delar. Dubbdäcksanvändningen för hela riket låg vintern 2013/2014 på 64 % för personbilar. Lokalt har 
dubbdäcksförbud införts på några gator där partikelhalterna varit för höga, t ex i Stockholm, Uppsala och 
Göteborg. När vägarna/ gatorna är våta eller snö-/ isbelagda är partikelhalterna låga. Det är 
kombinationen av torra vägbanor och kyla samt barriäreffekter kring gatan/ vägen som ger upphov till 
höga partikelhalter, framför allt i slutet av vintern och början av våren då vägbanan hunnit bli torr.  
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Bild 7. Uppvirvling av vägdamm.                                 Bild 8. Husen håller kvar dammpartiklarna. 

 

 
Bild 9. Typiska spår från dubbdäckstrafiken. 

Reducering av PM10-partiklar 
Uppvirvlande damm är ett problem på många gator och vägar. Det finns idag tekniker och strategier för 
dammbindning. Spridning av CMA-lösning (calcium magnesium acetat) har visat sig fungera bra för att 
binda de fina partiklarna. Dammet måste dock städas bort från vägen eller gaturummet. Rengöring/ 
städning av vägen/ gatan kan ske genom tvättning, sopning eller upptagning/ uppsugning av dammet. 
Vintern 2013/2014 klarade Stockholms stad normvärdena för PM10 genom dammbindning och 
uppsugning av dammet. Enligt mätningar utförda av VTI så kommer de nya kraven för PM2,5 att 
uppfyllas. Problematiken med ultrafina partiklar är större i många städer utomlands än i Sverige. 

Faktorer som påverkar slitaget från dubbdäckstrafiken  

Slitaget (avnötning) från dubbdäckstrafiken är en kombination av repning och krossning av partiklarna i 
den övre beläggningens yta. Ballast med finkorniga, hårda mineraler med bra kornfogning utsätts 
huvudsakligen för repning medan grovkorniga mineraler med sämre kornfogning i högre grad utsätts för 
krossning. Ballast bestående av mjuka mineraler med god kornfogning ger sämre slitstyrka genom 
betydande inslag av repning. Porfyr och kvartsit är exempel på slitstarka material p.g.a. kombinationen 
hårda mineraler och finkornig massa (ref.17). 

Det är ett stort antal faktorer vilka bidrar till slitaget. De viktigaste presenteras i följande stycken. 
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Stenmaterialkvalitet 

Den grova ballastens slitstyrka (> 8 mm, kulkvarnsvärdet) i asfaltmassan har en mycket stor betydelse för 
beläggningens slitstyrka. På de högtrafikerade vägarna/ gatorna bör kulkvarnsvärdet inte överstiga 7.  

 
Figur 1. Förklaringsgrad, R2, och regressionsekvation mellan kulkvarnsvärde och vägslitage. Stenhalten 
               var konstant mellan provbeläggningarna. 

Stenhalt  

Stenrika beläggningar (t.ex. ABS) är slitstakare jämfört med beläggningar med lägre stenhalt (t.ex. ABT) 
när stenmaterialkvaliteten är lika bra.  

 
Figur 2. Inverkan av beläggningstyp, ABT16 och ABS16 mm. Försök i PVM. 

Stenstorlek och stenhalt 

Slitstyrkan hos en beläggning ökar med storleken på och halten av grov ballast (>4 mm). En sten i 
sortering 11/16 mm har ca 3 ggr så stor volym som en sten i sortering 8/11 och ca 12 ggr så stor volym 
som en sten i sortering 4/8 mm. Därför används huvudsakligen beläggningar med relativ hög stenhalt och 
största nominell stenstorlek 16 mm på det högtrafikerade vägnätet. Där slitaget inte är för stort används 
även slitlager med största nominell stenstorlek 11 mm. Stenhalten > 4 mm ligger på 65-85 % av total 
mängd ballast i slitlager typ ABS, ABD, TSK och MJOG. 
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Figur 3 Inverkan av största nominella stenstorlek, 8 11, 16 och 22 mm. Stenmaterialet större än 4 mm  
             utgörs av porfyr och kvartsit. 

Bindemedelstyp 
Val av bindemedel har mindre betydelse för stenrika beläggningar, typ ABS jämfört med bruksrika 
beläggningar typ ABT. I figur 4 framgår inverkan av bindemedelstyp på slitaget. Polymermodifierade 
bindemedel förbättrar slitstyrkan hos ABT 16 men inte lika markant för ABS 16 (andra studier har visat 
motsvarande resultat). 

 
Figur 4. Inverkan av bindemedelstyp, ABS 16 och ABT 16. Stenmaterialet är  
             detsamma för samtliga sträckor större än 4 mm utgörs av porfyr och kvartsit. 

Val av stenmaterialkvalitet i ABS-beläggning. 

I detta exempel redovisas en sammanställning över ABS-beläggningar med största nominella stenstorlek 
av 11 och 16 mm. Stenmaterialets slitstyrka varierar mellan 4-12 i kulkvarnvärde. 
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Figur 5. Inverkan av beläggningstyp. Enbart stenrik asfaltbeläggning 11 och 16 mm ingår i denna studie. 
              Stenmaterialets slitstyrka varierar mellan mycket bra och sämre kulkvarnsvärde. 

 
Inblandning av kvalitetssten i ortens material. 
Asfaltmassans nötningsresistens kan förbättras genom inblandning av högkvalitativ ballast i ortens 
material. Skillnaden i korndensitet får dock inte vara för stor mellan materialen i de grövre sorteringarna. 

 

 
Figur 6. Inblandning av högkvalitativ sten i ortens material, ABS16. 

 

Hastighetens inverkan på slitaget (nötningen) 
Hastigheten har en stor inverkan på dubbdäcksslitaget. I figur 7 framgår slitaget vid 50 till 110 km/h. 
Mätningarna har utförts på vägar över hela landet och kommer från VTI. Inga mätningar i fält har dock 
utförts på hastigheter under 50 km/h. Noterbart är att slitaget fördubblas vid fördubbling av hastigheten 
(50 till 100 km/h). 
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Figur 7. Inverkan av trafikens hastighet på avnötningen (slitaget). 

 

Figur 8 visar nötningen av PM10-partiklar som funktion av hastigheten. Resultaten kommer från försök i 
VTIs provvägsmaskin. Beläggningen utgörs av ABS 16. 

 
Figur 8. Inverkan av hastigheten på generering av PM10-partiklar vid olika hastigheter.  
              Försök i VTIs provvägsmaskin (Mats Gustafsson, VTI). 

Övriga parametrar vilka påverkar slitaget: 
• Asfaltbeläggningar med sämre kvalitet, t.ex. dålig packning eller separationer ger högre slitage 
• När vägytan är våt blir slitaget större än när den är torr 
• Olika typer av dubb(däck) påverkar slitaget. 
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8. Bullereducerande beläggningar 
Vägtrafikbullrets störande effekter beror i första hand på vägytans utformning och tillstånd, 
trafikmängden, fordonssammansättningen, hastigheten, avståndet från vägen och terrängens utseende 
mellan vägen och bullermottagaren. Även fordonens och däckens utformning och tillstånd har stor 
betydelse. I detta avsnitt behandlas enbart vägbeläggningar och dess betydelse för bulleremissioner 
orsakade av trafiken. 

 
Bild 10. CPX-mätutrustning för bullermätningar på vägen (Ulf Sandberg, VTI). 

Allmänt 
Andra benämningar på bullerreducerande beläggning är bullerdämpande beläggning eller 
lågbullerbeläggning. Det kan vara flera typer av asfaltbeläggningar som ryms i de benämningarna men i 
de flesta fall är det öppna, dränerande asfaltbeläggningar. I Trafikverkets kravspecifikation för 
asfaltbundna lager, TDOK 2013:0529 version 2.0, benämns öppen asfalt för asfaltbetong dränerande 
(ABD) eller i vardagligt tal/ skrift dränasfalt. I den Europeiska produktstandarden för asfaltbeläggningar är 
benämningen Porous Asphalt. Entreprenörerna har egna firmabundna koncept för dränasfalt.  

Syftet med dränerande asfaltbeläggning var från början var att förbättra trafiksäkerheten och 
framkomligheten på vägen vid regn. Med tiden har fokus flyttats till dränasfaltens bullerreducerande 
förmåga och används i dag huvudsakligen som en åtgärd för att begränsa bullerstörningar. Dränasfalt kan 
läggas i ett eller två lager. Utmärkande för dränasfalt är att den har ett högt hålrum (>18 vol-%) och 
ensartad gradering. På så sätt får den ett sammanhängande porsystem, vilket kan leda bort vatten och 
ljud. Redan tidigt konstaterades att dränasfalt fick kortare livslängd än tät asfalt på grund av otillräcklig 
beständighet. Den största orsaken var att bindemedlet oxiderades betydligt mer jämfört med täta 
asfaltbeläggningar. En annan orsak var att vatten kunde bli instängt i den öppna beläggningen. I båda 
fallen resulterade detta i stenlossning och med tiden potthål i vägbanan. På senare år har det skett en 
vidareutveckling av dränasfalt med bättre resultat än tidigare. För att få en dränbeläggning med 
acceptabel beständighet krävs följande: 

• Anpassat bindemedel – högmodifierat bitumen 
• Bituminet ska vara resistent mot förhårdning (åldring) 
• Hög bindemedelshalt, minst 6,3 % 
• Vidhäftningsmedel, t ex amin och cement 
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• Mycket fiber – min. risken för bindemedelsavrinning 
• Hög hålrumshalt, 23-25 % 
• God dränering vid sidoytor, vatten får inte bli instängt i vägen 
• Tvärfall, 3 % 
• Tätt underlag. 

Det finns även andra typer av beläggningar som har en bullerreducerande effekt jämfört med referensen 
(ABS 16). De vanligaste förekommande är täta beläggningar med mindre nominell stenstorlek på 11 och 8 
mm. Ibland kan specialballast (slagg) eller inblandning i gummigranulat reducera bullret med någon eller 
några decibel. Utomlands används finkorniga beläggningar med förhöjd bindemedelshalt. Det reducerar 
bullret med 3-4 dB(A) men har bristande beständighet för svenska förhållanden enligt undersökningar i 
bl.a. Stockholm. Det finns dock ett gott exempel i Järfälla kommun på Skälbyvägen. Där lades 2010 en 
relativt tunn ABS 8 beläggning med stålslagg i sortering 4/8 mm. Beläggningen hade förhöjd hålrumshalt 
enligt koncepten från centrala Europa och polymermodifierat bitumen. Efter fyra års trafik förekom inga 
beläggningsskador. Bullerreduktionen var fortfarande ca 3 dB(A).  

Hastigheten har också en effekt på bulleremissionerna. Om hastigheten sänks med 20 km/h kan 
reduktionen bli som mest 3 dB(A). Nylagd beläggning bullrar mindre än en insliten beläggning, ibland upp 
till 3 dB. Den bullereffekten försvinner dock efter första vintern.  

Vid bullermätningar på vägen måste uppmätta värden jämföras med en eller flera referensbeläggningar 
av ABS 16. Det är viktigt att texturen hos referensbeläggningen ligger inom rimliga nivåer (MPD bör ligga 
mellan 0,8-1,2 mm). Vid mätningen används två typer av däck, en simulerar personbilsdäck och det andra 
tunga fordon. Mätningar utförs också normalt vid två hastigheter. Mätningar på dränasfalt får inte 
utföras vid eller efter regn. Porerna får inte vara fyllda av vatten vid mätningen. Temperaturen hos 
beläggningen kan också påverka resultatet. Därför korrigeras numera bullervärdena utifrån temperaturen 
i beläggning. 

Sammanställning av bullerreducerande beläggning (ref.19, 20 och 24): 

• Bullerreduktion 6-9 dB(A), två lager av dränasfalt (80 mm)  
• Bullerreduktion 3-6 dB(A), ett lager av dränasfalt (40 mm) 
• Bullerreduktion 2-4 dB(A), ABS 8, ABT 8  
• Bullerreduktion 1-2 dB(A), ABS 11, ABT 11, stålslagg, gummiinblandning. 

Dränerande asfaltbeläggning – erfarenheter och objekt 

   
Bild 11. Stensläpp pga. bristande beständighet.       Figur 9. Oxidering av bituminet på vägen. 

Dränasfalt lagd i ett lager har sedan 1970-talet använts i Sverige på vägar med risk för vattenplaning eller 
på senare tid bullerstörningar. Nylagda dränbeläggningar lagda i ett lager (30-40 mm) kan ha en 
bullerreduktion på 3-6 dB(A). Den reduceras dock med tiden. Efter några år ligger bullerreduktion på 2-4 
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dB(A). Tvättning av dränasfalten kan återställa bullerreduktionen med något/ några dB(A). största 
nominella stenstorlek är 11 eller 16 mm (mest 16 mm har använts p.g.a. dubbdäcksslitaget). Under 
perioden 2005-2011 lades minst 15 slitlager med enkeldrän.  

Dubbeldrän är den konstruktion som har störst bullerreducerande förmåga. Under perioden 2003-2009 
lades minst 13 objekt med två lager av dränerande asfalt (ref.21). Största nominella stenstorlek i slitlagret 
har i något fall varit 8 mm men huvudsakligen 11 mm. Det undre lagret hade utgjorts av dränerande 
asfalt med en övre stenstorlek av 16 mm. Bindemedlet har i samtliga fall varit PMB. Den totala 
lagertjockleken för de två lagren har legat på 70-80 mm. Beläggningarna har antingen upphandlats på 
funktion av bullerreduktion eller genom utförandeentreprenader. Priset har legat mellan 120 – 500 kr/m2 
beroende på hur kontraktet utformats (framför allt hur lång funktionstiden varit). Om konventionell asfalt 
(ABS) hade lagts hade priset legat mellan 50 – 100 kr/m2. Flertalet av objekten har i nuläget (2014) lagts 
om en eller ett par gånger. I flera fall erhöll beläggningarna stenlossning i ett tidigt skede med lagningar 
som följd. I några fall inrapporterades inga skador (Skåne, Sigtuna).  

En nystart gjordes 2010 där en branschsammansatt grupp bildades med inriktning på mer hållbara öppna 
beläggningar (se sidan 25). Livslängden ansågs vara för kort pga. bristande beständighet, vilket även 
påverkade bullerreduceringen negativt.  

Åren 2010-2014 har tre provvägar lagts med dränerande asfalt i två lager: 

• E4, Huskvarna, 2010 (ref.22) 
• Rv 97, Sävast (Luleå-Boden), 2012 (ref. 21) 
• E4, Rotebro (Stockholm), 2014. 

Bullerreduceringen har under de första åren legat på 6-8 dB(A) och efter 3-5 år på 3-7 dB(A) med de 
högsta värdena i de körfält som haft lägst trafik. Framförallt har beständigheten blivit markant bättre, 
vilket ger både en längre teknisk och akustisk livslängd jämfört med tidigare dränasfalt. Stenlossningen ha 
varit ringa eller lokalt måttlig på några sträckor p.g.a. isrivning eller hög andel tung trafik. För att minska 
risken med stenlossning har ett antal sträckor förseglats med bitumenemulsion (se nästa stycke).   

 

  
Bild 12. Provvägsförsök på E18, Rotebro.                 Bild 13. Närbild på två lager av dränasfalt. 

Förbättring av beständighet – försegling med Fog Seal emulsion 
Om stenlossning börjar uppträda på dränasfalt kan vägytan förseglas (sprayas) med ett klister som på 
senare år testats vid flera av provvägarna. Syftet med Fog Seal är att öka beläggningens hållbarhet genom 
att spraya en mindre giva bitumenemulsion på beläggningsytan. Emulsionen kan tränga längre ned i den 
öppna dränbeläggningen och täta till mikrosprickor och kontaktytor mellan stenmaterialet. Samtidigt 
lägger sig en hinna bindemedel på befintlig beläggningsytor i ytan, vilket kan reducera oxidationen av 
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bituminet. I de försök som genomförts försämras de bullerreducerande egenskaperna med 1-2 dB(A) men 
ingen nämnvärd stenlossning har observerats efter åtgärden. Uppgifter om emulsionen: 

• Ca 52 % restbitumen 
• Penetration bitumen: 70 
• Kladdfritt efter brytning 
• Brythastighet: ca 15 min vid bra väder 
• Mängd emulsion: 0,3-0,4 kg/m2.  

 

   
Bild 14 och 15. Försegling av dränasfalt på E4 vid Huskvarna. Klistret förhindrar stenlossning. 
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9. Rullmotstånd 

Allmänt 
Makrotexturen (ytskrovlighet) har blivit en viktig parameter att ta hänsyn till vid val av 
slitlagerbeläggning. Den används inom följande områden: 

• Som en del av indata för att beskriva rullmotstånd 
• Har ett samband med bulleremissioner 
• Har koppling till friktionen och risken för vattenplaning 
• Krav vid upphandling av ytbehandling  
• Mått vid bedömning av vägbanans/beläggningens homogenitet 
• Beskriver tillståndsförändringar hos beläggningen 
• Mått vid bedömning av skador. 

Inventering av makrotextur, MPD 
MPD-värdet hos våra vanligaste förekommande slitlagerbeläggningar har kartlagts i en inventering från 
2010 utförd av Trafikverket. Huvuddelen av data kommer från vägytemätningar med laser men en del 
data kommer även från olika beläggningsrelaterade FOI-projekt. Mätningarna har gjorts på inslitna 
beläggningar med varierande ålder. Undersökningen visar att texturen förändras med tiden beroende på 
slitaget från trafiken. Olika typer av asfaltbeläggningar påverkas i olika grad och riktningar. Texturen 
minskar med tiden för stenrika asfaltbeläggningar och ökar med tiden för bruksrika asfaltbeläggningar.  

En beläggnings makrotextur varierar bland annat beroende på materialsammansättningen och största 
stenstorlek. I figur 3 har texturen (i detta fall RRMS) i fält mätts på ett antal nylagda beläggningar på en 
provväg i Stockholmstrakten. De har sålunda samma ålder och de har utsatts för lika mycket trafik. 
Största stenstorleken är 11 respektive 16 mm. Stenhalten varierar mellan de olika beläggningstyperna. 
Skillnaden i textur är som det framgår av figur 3 stor. De högsta värdena erhöll beläggningarna ed högst 
stenhalt och störst stenstorlek. 

 

 
Figur 10. Makrotexturen (RRMS) mätt med mätbil på Tenstavägen, hösten 2000. 

I följande figurer redovisas förändringen av texturen över tid hos ABS 16, ABT 16 och Y1B.  
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Figur 11. Förändring av makrotexturen (MPD) genom trafikarbetet.  
                Samtliga vägar i undersökningen av ABS 16. 

 

 
Figur 12. Förändring av makrotexturen (MPD) genom trafikarbetet. Samtliga  
                 vägar i undersökningen av ABT 16. 

 
Figur 13. Förändring av makrotexturen (RRMS). Väg 84 Kasteln-Laforsen.  
                Medelvärden från 8 provsträckor med Y1B 11/16. 
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Sammanställning av MPD-värden för slitlagerbeläggningar. 
Det som skiljer olika beläggningstyper åt är stenmaterialets sammansättning, största nominella 
stenstorlek, bindemedelshalt och eventuella tillsatser. Valet av största nominella stenstorlek är den 
parameter som har störts inverkan på makrotexturen. Om asfaltmassan proportioneras med lägre andel 
av den största sorteringen så får det en viss effekt på texturen. Om blödningar eller omlagringar på grund 
av instabil asfalt uppstår kan texturen reduceras med risk för bristande friktion. Feta eller mycket täta 
asfaltytor på grund av bindemedelsöverskott kan ha markant lägre textur än de som anges i tabell 1. 

I tabell 1 redovisas typiska texturvärden för olika beläggningstyper. Med typiska värden menas texturen 
som erhålls efter ungefär halva beläggningens tekniska livslängd. Som tidigare nämnts kan spridningen 
inom respektive beläggningstyp vara stor beroende på varierande materialsammansättning eller 
påverkan av trafiken. De värden som presenteras är i första hand framtagna som underlag för val av 
beläggning utifrån miljöaspekter och trafiksäkerhet (ref.26). 

Tabell 5. Sammanställning över representativa texturvärden (MPD) på slitlager och intervallet där 
flertalet asfaltbeläggningar ligger inom. 

Beläggning    MPD, mm       Min. – Max., mm 

ABS 16 0,9 0,7-1,2 

ABS 11 0,8 0,7-1,0 

ABS 8 0,7 0,6-0,9 

ABT 16 0,7 0,5-0,9 

ABT 11 0,6 0,5-0,8 

ABT 8 0,6 0,5-0,8 

TSK 16 1,0 0,7-1,2 

TSK 11 1,0 0,6-1,2 

MJOG 22 0,9 0,8-1,0 

MJOG 16 0,7 0,6-0,8 

Y1B 11/16, högtrafikerat 1,1 0,6-1,5 

Y1 B 8/11, högtrafikerat 0,8 0,6-1,0 

Y1B 11/16, lågtrafikerat 2,5 2,2–2,8 

Y1 B 8/11, lågtrafikerat 1,3 1,0–1,6 

Y1 B 4/8, både låg och hög 0,9 0,6-1,2 

IMT 8/22, kilsten 4/8 1,3 1,1–1,5 
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Samband textur, rullmotstånd och drivmedelsförbrukning. 

Utförda mätningar visar att rullmotståndet påverkas av valet av beläggningstyp och valet av största 
nominella stenstorlek i beläggningen. Mätningar har utförts av VTI, se bild 7. 

 
Bild 16. Utrustning för mätning av rullmotstånd (Ulf Sandberg, VTI). 
Mätningarna visar att det finns ett förhållandevis bra samband mellan vägytans makrotextur eller 
skrovlighet och rullmotståndet (se figur 8). Ju lägre makrotextur beläggningen har desto lägre blir 
rullmotståndet. 

 
Figur 14. Korrelation mellan vägytans rullmotstånd och makrotextur (Ulf Sandberg, VTI) 
Det innebär att användning av mindre stenmax i beläggningarna får en positiva inverkan på rullmotstånd 
och bulleremissioner. Samtidigt ökar beläggningsslitaget och emissioner av partiklar. Alltför finkorniga 
beläggningar ökar risken för sämre friktion vid regn. Ett slitlager måste ha både god makro- och 
mikrotextur för att erhålla tillfredsställande våtfriktion vid både höga och låga hastigheter. Textur är en 
parameter som förändras med tiden, bland annat på grund av trafikarbetet. I de flesta fall minskar den, 
framförallt den första tiden. Texturen är också markant lägre i hjulspåren än ytorna utanför spåren 
genom den nötning och poleringen däcken/ trafiken utövar på körbanan i spåren. 

Bränsleförbrukningen påverkas förutom av beläggningens skrovlighet/ jämnhet även av en rad andra 
faktorer, t.ex. däcken, luftmotståndet och typ av fordon. Högre rullmotstånd innebär större 
bränsleförbrukning som in sin tur innebär mer kostnader för samhället i form av ökade koldioxidutsläpp 
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(klimatpåverkan). Skillnaderna i rullmotstånd mellan de slitlager som används i Sverige på det 
högtrafikerade vägnätet anses idag påverka bränsleförbrukningen med 1-2 %.  

Sammanställning: 

• Makrotextur – vägytans skrovlighet – påverkar rullmotstånd, buller, slitaget (spårdjup och 
partiklar) och våtfriktion 

• Mikrotextur – hur pass släta stentopparna är - påverkar i hög grad våtfriktionen 
• En beläggning måste både ha acceptabel makro- och mikrotexturen 
• Lägre makrotexturen minskar rullmotståndet, vilket ger lägre bränsleförbrukning 
• Målkonflikter mellan å ena sidan rullmotstånd, buller och andra sidan partiklar, slitage och 

våtfriktion 
• Vägytan får varken ha för låg eller hög makro- eller mikrotextur – trafikmängd, 

dubbdäcksanvändning och hastighet sätter gränserna. 
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10. Tillsatsmedel 

Varför används tillsatsmedel i asfalt? 
Ökande trafiklaster och större krav på god beständighet hos asfaltbeläggningar har medfört att 
tillsatsmedel blivit allt vanligare i asfaltmassor. Tillsatsmedel kan förbättra egenskaperna hos asfalt, till 
exempel beständigheten mot vatten, salt, bränslespill eller göra asfaltlagret mer flexibelt eller stabilt. De 
används också för att kompensera för svagheter hos ingående material. Vissa typer av tillsatser reducerar 
risken för bristande kvalitet vid tillverkning och utläggning av asfaltbeläggning. Därför har det blivit allt 
vanligare med tillsatsmedel i bindemedel och asfaltmassor. Ibland kan det vara nödvändigt med 
tillsatsmedel, till exempel om förhållandena är svåra för att förbättra asfaltens egenskaper. I andra fall 
kan dock konventionell asfalt utan eller med begränsad användning av tillsatser vara tillräckligt för att 
uppnå önskvärt resultat om valet av material, proportioneringen av massorna och utförandet görs på ett 
kvalitativt riktigt sätt (ref.26).  

Problemställning 
Vissa tillsatsmedel upplevs idag som besvärliga för arbetsmiljön på asfaltverk och framför allt vid 
utläggning på vägen. Under flera år har problemen påtalats och det har hänt att arbeten stoppats på 
grund av lukt eller osäkerhet om asfaltmassans farlighet. Speciellt vissa typer av vidhäftningsbefrämjande 
medel har ifrågasatts. Även inblandning av returasfalt kan ge upphov till oro eftersom asfaltgranulatet 
kan lukta illa. Det är viktigt att tillsatser inte försvårar eller begränsar återvinning av fräst eller uppbruten 
asfalt. 

Ibland kan tillsatser ge stora förbättringar för hållbarheten hos asfalt, vilket även är bra för miljön 
eftersom livslängden hos beläggningen blir högre. Det får dock inte ske till priset av försämrad arbets- 
eller yttre miljö. Valet av tillsatsmedel måste förutom de tekniska frågorna även ta hänsyn till 
miljöaspekterna. Därför behövs en bättre och mer samlad kunskap om tillsatser i asfalt och hur de 
påverkar arbetsmiljön och omgivningen. Vid proportioneringen av asfaltmassan eller val av produkt och 
metod är det viktigt att kunna värdera eventuella tillsatser ur miljösynpunkt och kunna peka ut de miljöer 
inom asfaltproduktionen som kan vara känsliga. 

Översikt av tillsatsmedel 
De vanligaste tillsatsmedlen som brukar användas i asfaltmassor kan delas upp i följande grupper: 

 Vidhäftningsmedel 
 Polymerer 
 Fibrer 
 Övriga 
 Släppmedel (i och för sig inget tillsatsmedel, men har visat sig ge stort bidrag till den totala 

rökigheten). 

Vidhäftningsmedel 

En god vidhäftning mellan bitumen och stenmaterial är mycket viktigt för alla typer av asfaltbeläggningar. 
Inblandning av en mindre mängd vidhäftningsmedel förbättrar i många fall asfaltbeläggningens resistens 
mot vatten, salt och frys-töväxlingar. Vidhäftningsmedel delas upp flytande (t ex aminer) och mineraliska 
tillsatsmedel (t ex släckt kalk, cement).  

Polymerer 
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Polymera material tillsätts för att förbättra asfaltbeläggningens vidhäftning, stabilitet eller 
åldringsegenskaper, samt för att minska temperaturkänsligheten och göra beläggningen tåligare mot 
sprickbildning. När tillsatsmedel av polymertyp används erhålls polymermodifierad asfaltmassa (PMA). 
När den blandats i bitumen kallas blandningen för polymermodifierat bitumen (PMB). Det finns ett stort 
antal polymerer och de brukar delas in i grupper efter egenskaper. 

Fibrer 

Fibrer tillsätts vanligen för att möjliggöra tillverkning av beläggningsmassor med relativt sett höga 
bindemedelshalter vid normala tillverkningstemperaturer utan avrinning. Exempel på fibrer är 
mineralfiber, cellulosafiber och glasullsfiber.  

Övriga 

Det finns ett antal produkter som ofta i liten skala inblandas eller har inblandats i bitumen eller asfalt, t ex: 

 Förstyvande tillsatser som t ex naturasfalt, syntetiskt vax och polyfosforsyra 
 Gummigranulat (rivna eller malda gummidäck) 
 Returasfalt (asfaltgranulat) 
 Flygaska, kalkstensfiller, salt, järnoxid, restplast mm 
 Rejuvinatorer vid återvinning. 

Vidhäftningsmedel 
Under senare år har behovet ökat att tillsätta olika vidhäftningsmedel i asfalt. Orsaken är att kunna 
tillhandahålla asfaltprodukter med egenskaper som bättre motsvarar dagens krav på god hållbarhet och 
beständighet. Oftast sker inblandningen vid asfaltverken i bitumentankarna eller i blandaren men ibland 
även hos bitumenleverantören. Vissa vidhäftningsmedel kan innebära ökad påverkan på arbetsmiljön både 
vid tillverkning och vid utläggning av asfaltmassor.  

Flytande vidhäftningsmedel 

Det vanligaste vidhäftningsmedlet av denna typ är aminer. Flera varianter förekommer, t ex Ethylenamin, 
Amidoaminer och Diaminer. Tallolja har också tidigare använts som vidhäftningsmedel i asfaltmassor.  

Aminer inblandas förutom i bitumen till varma massor även i emulsioner för tankbeläggningar och 
kalltillverkad massa och i mjukbitumen för mjukgjord asfaltmassa. Val av amintyp och mängd beror på 
teknik, typ av bindemedel, massa och av användningsområde. Mängden amin ligger i allmänhet mellan 0,2-
1,5 % av bindemedlets vikt. Det kan nämnas att energiåtgången och utsläppen av växthusgaser för 
tillverkning av amin är betydligt lägre än för cement och släckt kalk. Inblandning av flytande 
vidhäftningsmedel kräver också mindre kostsamma utrustningar.  

Aminer har irriterande och ibland frätande egenskaper. De är i fri form miljöfarliga (giftiga) för 
vattenorganismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljö. Alla kemikalier ska dokumenteras 
enligt Reach bl.a. med avseende på toxiska egenskaper och främst då för yttre miljö. 

Arbetsmiljöstudier 

Aminer kan förekomma både i arbetsmiljön och i den totala miljön. Den kemiska industrin använder 
många olika aminer vid tillverkning av t.ex. tvättmedel, färgämnen och läkemedel. I livsmedel kan 
förekomst av lägre halt av aminer påvisas. Många aminer finns naturligt i biologiska system. Aminer är 
basiska förningar som strukturellt är relaterade till ammoniak och kan betraktas som ett derivat till detta 
ämne.  
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Mätning av aminer är intressant ur både toxikologisk och yrkeshygienisk synpunkt. Den akuta toxiciteten 
(giftigheten) är vanligen låg men i högre halter är aminerna retande och besvärande. Aminer misstänks 
kunna orsaka allergier och astmatiska besvär. 

Mätningar som gjorts i Sverige under perioden 1980-2002 visar att halten aminer i rök vid 
beläggningsarbete är mycket låg (ofta under detektionsgränsen) i förhållande till hygieniskt gränsvärde. 
Mätningar i Finland och USA visar också på samma låga nivåer. Det måste dock påpekas att känsliga 
individer kan få besvär även vid låga halter, vilket innebär att ”besvärsgränsen” inte nödvändigtvis 
sammanfaller med hygieniskt gränsvärde. När asfaltmassor har hög temperatur (överhettade massor) 
anses besvären bli större för massor med aminer. Överhettade asfaltmassor ger i allmänhet upphov till 
mer rök, lukt, gaser så det är därför bra ur arbetssynpunkt om massans temperatur kan hållas relativt låg. 
Utsläppen av växthusgaser blir också mindre från asfaltverket vid lägre tillverkningstemperatur av 
asfaltmassan. 

Mineraliska tillsatsmedel 

De vanligaste förekommande mineraliska vidhäftningsbefrämjande medlen är släckt kalk och cement. 
Andra typer som i mindre omfattning kan förekomma är kalkrika flygaskor och malen hyttsand 
(masugnsslagg). De används på samma sätt som aminer för att främst förbättra asfalten resistens mot 
vatten men kan även ha andra positiva effekter på asfalten egenskaper. 

Den här typen av tillsatser inblandas i asfaltverket genom slutna system (silo och skruv). De tillsätts i det 
uppvärmda fillret innan blandningen av asfaltmassan. Mineraliska tillsatsmedel är mycket finkorniga och 
dammar därför lätt om de hanteras öppet. Det kan nämnas att skrymdensiteten för släckt kalk är ca 0,5 
kg/dm³ och för cement ca 1,0 kg/dm³. Normalt tillsätts 1-2 % av massans vikt. Släckt kalk och cement 
klassas som irriterande för andningsvägar, ögon och hud. Koncentrerad lösning är giftig för 
vattenorganismer (släckt kalk av vattenlöslig). Släckt kalk bildar vid kontakt med fukt eller vatten frätande 
kalciumhydroxidlösning.  

Påverkan under bruksskedet och vid återvinning 

När asfaltmassan svalnat och hårdnat är aminen bundna i asfalten och bör därför inte vara ett 
miljöproblem (lakar inte ut) under bruksskedet. Även mineralogiska vidhäftningsmedel binder 
(hydratiserar) i asfalten. Några problem med massor innehållande amin har hittills inte påvisats vid 
återvinning av asfalt. Låga halter av släckt kalk och cement mm bör inte heller påverka asfaltens 
möjligheter till återvinning. Släckt kalk anses motverka åldring av bitumen (antioxidant). Släckt kalk, 
Ca(OH)2 (Calciumhydroxid), kan med tiden omvandlas till CaCO3 (Calciumkarbonat). Cement anses mer 
stabil.  

Polymermodifierade bindemedel (PMB) 
I många länder används PMB i asfaltbeläggningar och det finns många varianter av polymerer för 
modifiering av bitumen och asfalt. Typ och halt av polymer tillsammans med bitumenkvalitet och 
kompatibiliteten mellan polymeren och bitumen är faktorer som påverkar bindemedlets och 
asfaltmassan egenskaper. Vanligtvis tillsätts polymerer direkt i bituminet (PMB) men vissa polymerer 
inblandas i det varma stenmaterialet (polyolefiner) innan blandningen av asfaltmassan vid asfaltverket. 
Halten polymerer i bituminet kan ligga mellan 2-6 %. Polymerer används förutom i varmblandade 
standardmassor även till gjutasfalt, asfaltmastix, isolermattor och emulsioner. 

Polymerer är högmolekylära föreningar som sitter i långa kedjor med stark bindning i bituminet. De flesta 
polymerer är idag värmebeständiga vid lagrings- och massatemperatur men vissa kan brytas ned men 
stannar kvar i asfaltmassan om temperaturen är för hög. Det krävs mycket förhöjd temperatur för att 
polymeren skall förbrännas och därigenom påverka rökgaser i asfaltmassa. Polymermodifierad 
asfaltmassa (PMA) brukar ibland tillverkas vid högre temperatur än konventionell asfaltmassa på grund av 
klibbigheten (segheten) från PMB. En ökning av massatemperaturen med 10°C fördubblar t ex rykigheten 

37 

   



 Gröna koncept inom asfaltbeläggningar  

hos massan. Även utsläppen av växthusgaser och andra ämnen (t ex PAH) ökar vid förhöjd temperatur. 
Försök har visat att det går att hålla nere temperaturen även för PMA och samtidigt få en bra 
bearbetbarhet på massan. Det finns indikationer på att SBS-polymerer kan minska rökigheten hos 
asfaltmassorna enligt erfarenheter från fältet.  

Polymerer är inte hälsofarliga (inandning av damm kan dock irritera luftvägarna) men spårmängder av 
restmonomer från tillverkningen av polymeren kan vara hälsofarliga. Polymerer är inte klassade som 
cancerframkallande medan ingående monomerer är det. 

Polymerer brukar delas in i grupper efter sina egenskaper. De vanligaste förekommande polymererna i 
Sverige har varit av typen SBS, EVA och EBA. Till exempel SBS består av molekylkedjor innehållande 
Styren-Butadien-Styren. Styren och 1,3 Butadien (benämns monomerer) är klassade som 
cancerframkallande ämnen.  

Påverkan på arbetsmiljön 

Arbetsmiljömätningar vid utläggning av asfaltmassa med polymermodifierat bitumen, har gjorts av AB 
Previa under åren 1999-2003. Mätningarna har innefattat kontroll av arbetsmiljön avseende SBS-polymer 
vid byggandet av Öresundsbron och Arlandas tredje bana samt EBA polymer vid beläggningsarbete på väg 
E4 och E6. Sökta ämnen har inte kunna ha påvisats i analyser från dessa mätningar annat än en mycket 
ringa mängd styren.  

På Öresundsbrons betongyta lades två lager med epoxi och en 5 mm bitumenmatta. Det utgjorde det 
egentliga tätskiktet. På detta lades 30 mm polymergjutasfalt. Gjutasfalten fungerade som ett extra 
tätskikt och gav samtidigt ett starkt underlag för det 45 mm tjocka asfaltslitlagret som också var en 
polymerasfalt. Mattan hade ett skikt av polymermodifierad (SBS) bitumen. Rullarna på 20 meters längd 
vardera sattes i en ramp med 10 stycken brännarmunstycken som med slang var anslutna till 
gasolbehållare. Operatören styrde brännarna mot bitumenskiktet som uppmjukades och drog sedan 
rampen baklänges varvid mattan fäste mot underlaget. Rökigheten var måttlig under arbetet. I provet 
kunde ingen 1,3 butadien hittas. Spår av styren fanns, dock mindre 1/1000 av hygieniskt gränsvärde. 

Över arbetsplatsen hade ett tält monterats för att arbetet skulle fortlöpa oberoende av väder. I och med 
det blev rökutvecklingen hög speciellt vid läggning av gjutasfalt. Gjutasfalten hade en arbetstemperatur 
på 210-220°C. Hygieniskt gränsvärde för asfaltrök (som oljedimma), överskreds kraftigt. Trots det kunde 
inget av styren eller 1,3 butadien spåras. 

Vid två tillfällen har arbetshygieniska mätningar genomförts vid läggning av varmblandad asfaltmassa 
med bindemedel som modifierats med EBA, etencopolymer med n-butylacrylat. I det första fallet 2002 
vid beläggningsarbete på E4 söder om Örnsköldsvik, klagade personalen på försämrad arbetsmiljö och 
satte det i samband med EBA. Mätningar utfördes av Örnsköldsviks Företagshälsovård (underentreprenör 
till Previa). Massatemperatur var 170ºC. Mätningarna gav till resultat att rökigheten mätt som oljedimma 
överskred hygieniskt gränsvärde. Halten butylacrylat låg dock under detektionsgränsen för ämnet. 

År 2003 gjordes motsvarande mätningar vid beläggningsarbete på E6 vid Mölndal. Massatemperatur var 
158-162ºC. Vid läggningen konstaterades måttlig rykighet. Någon butylacrylat kunde inte spåras i detta 
fall heller (AB Previa 2003).  

Påverkan under bruksskedet och återvinning 

Eftersom PMB hittills använts i liten skala i Sverige har dessa frågor inte belysts i Sverige. Undersökningar 
av slitagedamm görs för närvarande på VTI och det är möjligt att PMB kan påverka riskbedömningen. 
Gummirester från däck har förutom stenmaterial och bitumen påträffats i slitagedamm. Det är okänt om 
fragment av polymerer i slitagedamm ökar risken för lungrelaterade sjukdomar. PMB kan sannolikt 
försvåra återvinning av asfalt på grund av att massorna blir segare att bearbeta och kräver mer värme (t 
ex vid Repaving eller Remixing) under återvinningsprocessen.  
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Fibrer 
Sedan många år tillbaka används fiber som tillsatsmedel i asfaltmassor. Fibern anses vara en viktig 
ingrediens i recepten för moderna kvaliteter som används framför allt på det högtrafikerade vägnätet. 
Den fiber som används är baserad på cellulosa eller mineralull eller blandningar av dessa med lite olika 
sammansättningar. Med anledning av fiberinblandningen går dessa massor normalt under benämningen 
fibermassor. Förutom fiberinblandningen är dessa massor sten- och bindemedelsrikare än konventionella 
asfaltmassor. Fibermassor är segare än vanliga asfaltmassor och svåra att hantera manuellt.  

Vid utläggning av fibermassor har en del asfaltpersonal under några års tid anfört att de på olika sätt 
påverkas i större utsträckning än vid läggning av massor utan fibertillsats. Besvär som rapporterats är 
huvudvärk, irriterade slemhinnor, torrhet i halsen, heshet, förkylningssymptom, hudbesvär etc. 

Flertalet rapporterade fall kom från asfaltpersonal som arbetat med massor innehållande cellulosafiber. 
Besvären var mer uttalade vid arbete med asfaltmassor där stenstorleken översteg 11 mm, och/eller 
öppen massastruktur  

Trots mycket omfattande undersökningar under en period av 3 år med försök i laboratoriemiljö och 
fältstudier har det inte gått att finna någon entydig förklaring till varför fibermassor av en del 
asfaltarbetare upplevs som mer besvärande än ”vanliga” asfaltmassor.  

Att temperaturen har en avgörande inverkan är vid det här laget välkänt. Vid objekt där temperaturen på 
asfaltmassan var låg och rökigheten därför sparsam kände personalen inte några besvär. Lägsta möjliga 
temperatur är alltså viktigt, speciellt vid massor med stenstorlek 16 mm eller mer.  

Släppmedel 

Dieselolja 

Dieselolja var tidigare i stort sett det enda medlet för att förhindra vidhäftning och för rengöring av 
maskiner och redskap. Vid samtal med asfaltpersonal säger man att det är smidigt att använda och 
fungerar effektivt. Dieselolja förångas vid kontakt med varma ytor. Ångorna är för många irriterande. 
Dieselolja löser hudfett och torkar därmed ut huden.  

Ersättningsprodukter 

Det finns idag produkter som är mer eller mindre arbetsmiljöanpassade. Produkter som är alternativ till 
diesel är baserade på petroleumolja eller vegetabilisk olja vanligtvis från raps. Ur hälsosynpunkt kan dessa 
vara ungefärligt jämförbara. Att en produkt är baserad på ”naturliga råvaror” betyder inte nödvändigtvis 
lika med ofarligt. Jämför ”naturlig huggorm”, ”naturlig vit flugsvamp” etc. Alla personer tål inte produkter 
som saluförs som miljövänliga, utan kan få besvär, mestadels i form av hudpåverkan. Ångor från 
släppmedel baserad på växtolja eller högraffinerad petroleumolja upplevs av flertalet som mindre 
irriterande. Vegetabiliska oljor bryts ner snabbare i naturen och kan på så sätt vara en fördel.  

Högraffinerade petroleumoljor är ett bra alternativ till diesel. Har funnits på marknaden länge. Ångorna är 
inte så irriterande som från diesel. Fungerar med rätt användarteknik tillräckligt bra. Ren rapsolja 
fungerar bra som släppmedel men inte fullt så bra till rengöring. RME, Rapsmetylester, är modifierad 
rapsolja. Genom att tillsätta metanol, och kalciumhydroxid och därefter upphetta produkten sker en s.k. 
förestring. Ur den processen fås en produkt som mer liknar diesel och kan användas som motorbränsle 
och som släppmedel. Det finns även blandprodukter av petroleumolja och växtolja som kan vara 
vattenspädbar. Erfarenheterna av dessa produkter är begränsad. 
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Andra tillsatser 
I Sverige har arbetsmiljöfrågorna främst belysts vid tillsats av returplast och gummigranulat i 
asfaltmassor. Ibland tillsätts förstyvande tillsatsmedel (kolväten) i bitumen för att asfaltlagret skall bli 
stabilare. Exempel är naturasfalt, vax och mjukgörare. Låga halter av gummigranulat har tidigare 
inblandats i vissa slitlagermassor. I de poroelastiska beläggningar som nu är under utveckling inblandade 
förhållandevis höga halter av främst rivna eller malda bildäck. I vissa ”nischbeläggningar” förekommer 
järnoxid och syntetiskt bindemedel (färgad asfalt) eller saltkristaller (halkresistent asfalt). Kalkstensfiller 
ersätter ibland en del av egenfillret i vanlig asfalt. Flygaska används i många länder som filler men 
förekommer inte i Sverige. Den utan tvekan vanligaste produkt som inblandas i nytillverkad asfalt är 
asfaltgranulat, dvs. uppbruten och krossad eller fräst asfaltbeläggning. Smält restplast har testats i 
bitumen som en modifiering av bindemedlet. 

Gummigranulat 

Består i regel av söndermalda bildäck. Har tidigare i liten skala använts som tillsats i asfaltmassa. För 
närvarande pågår försöksverksamhet med så kallad poroelastisk beläggning där asfaltmassan/ bitumen 
modifieras med gummigranulat. Därigenom erhålls en beläggning som reducerar däcksbullret avsevärt. 
Ur arbetsmiljösynpunkt är denna typ av tillsats inte helt problemfri. Gamla däck kan innehålla förhöjda 
halter av PAH (HA-oljor) och lukten är betydande.  

Det finns numera ett relativt stort antal beläggningar tillverkade enlig våtmetoden (gummipulvret mättas 
med bitumen innan det blandas in i asfaltmassan).  

Förstyvande tillsatser 

Tillsats av naturasfalt i bitumen (5-15 %) förekommer i asfaltmassa och gjutasfalt. Naturasfalt består av 
kolväten (huvuddelen) och mineralämnen. Uintaite som numera används i Sverige är ett naturbitumen 
som inte är giftigt. Inga cancerframkallande ämnen har kunnat hittas i Uintaite. Damm från Uintaite kan 
ge lindriga irritationer i ögon och luftvägar. I likhet med vanligt bitumen finns det risk för generering av 
cancerframkallande ämne (aromatiska kolväten) om asfaltmassorna utsätts för mycket höga 
temperaturer (långt över det normala, 250°C). På senare år har som alternativ till PMB och naturasfalt 
bland annat i Tyskland syntetiskt vax eller polyfosforsyra börjat inblandats i bitumen. De ger asfalten 
bättre stabilitet vid högre temperaturer samtidigt som asfaltmassans temperaturer kan sänkas och dess 
bearbetbarhet förbättras. 

Kalkstensfiller 

Kalkstensfiller inblandas i egenfillret vid asfaltverket. Kalkstensfiller består huvudsakligen av 
Calciumkarbonat (krossad och mald kalksten). Det är inte hälso- eller miljöfarligt. Men kalkstendamm är 
vid långvarig kontakt irriterande för ögon, hud och luftvägar.  

Returasfalt 

Returasfalt (asfaltgranulat) inblandas i stor skala i nytillverkade asfaltmassor. Asfaltgranulat är 
benämningen på krossade eller frästa gamla asfaltbeläggningar. De flesta asfaltverk är idag anpassade för 
varm återvinning och andelen asfaltgranulat i massorna varierar normalt mellan 10-40 %. I enstaka fall 
kan även högre halter förekomma. Asfaltgranulat har främst uppmärksammats för ibland dålig lukt 
(kolväten) och om de innehåller stenkolstjära. Returasfalt kan innehålla låga halter av metaller. 
Utlakningen från vanliga asfaltmassor (utan tjära) är i allmänhet liten. Om asfalt innehåller föroreningar (t 
ex bränslespill) får den inte återvinnas utan särskild utredning.  
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