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Förord 
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vägtransportsektorn som på Regeringens uppdrag tagits fram av Vägverket. Även i den nya 
Miljöbalken anges som viktiga målsättningar att hushålla med mark och vatten, samt att 
främja återanvändning och återvinning. Av Miljöbalkens hänsynsregler framgår också att 
aktörerna ska hushålla med råvaror och energi samt sträva mot kretslopp. 
 
Avsikten med denna handbok är att samla och sprida kunskaper och erfarenheter om 
återvinning av asfalt till en vidare krets för att stimulera till ökad återvinning av 
asfaltbeläggningar. Boken bör öka beställarnas möjligheter att formulera sina önskemål och 
ge projektörerna ett bra hjälpmedel att finna lösningar innehållande återvinning. Dessutom 
bör handboken kunna öka entreprenörernas möjligheter att tillverka och leverera produkter 
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1.1 Allmänt 
Avsikten med handboken är att samla befintliga kunskaper och erfarenheter beträffande 
återvinning av asfalt i ett enda dokument i syfte att på ett enkelt och lättsamt sätt kunna sprida 
information till en vidare krets. Därmed är det vår förhoppning att tekniken för återvinning av 
asfalt ska bli mer lättillgänglig för fler intressenter och att en ökad aktivitet avseende 
återvinning av returasfalt ska uppstå. 
 
Handboken är skriven för beställare, projektörer, entreprenörer och leverantörer av olika 
kategorier och för alla typer av objekt. En förväntad utveckling är att det vid all tillverkning 
av asfaltmassor kommer att ingå returasfalt i större eller mindre proportioner. Förhoppningen 
är att samma beläggning ska kunna återvinnas med bra resultat i flera cykler. 
 
För kommunerna råder speciella förhållanden p g a att returasfalten där oftast består av 
uppgrävda massor från ledningsarbeten o d. Dessa innehåller vanligen ganska stor andel 
obundet material, vilket kan utgöra problem vid varm återvinning i verk. De lämpar sig bättre 
för kall- och halvvarm återvinning på lågtrafikerade vägar och gator. För att returasfalten ska 
vara lämplig för varm återvinning i verk krävs att andelen obundet stenmaterial är liten och att 
bindemedlet i returasfalten inte är alltför åldrat. Det rekommenderas därför att inkommande 
returasfalt sorteras efter avsedd framtida användning. 
 
För flygfält gäller också speciella förhållanden. Där är kraven på beläggningen betydligt 
striktare bl a beträffande friktion och stenlossning. På flygfältsbanor kan det därför vara 
olämpligt med kall- och halvvarm återvinning. Höga inblandningsmängder vid varm 
återvinning bör också undvikas eftersom kunskaper och erfarenheter av funktionen hos sådana 
massor över längre tid ännu så länge är otillräckliga. 
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1.2 Handbokens uppläggning 
I handboken finns ett flertal faktarutor där viktiga basfakta skrivits in i enkel ram på gul 
botten. I några fall finns exempel  inlagda för att illustrera hur boken är tänkt att användas. 
Exemplen är inlagda i rutor med dubbel ram och blå botten, utom i kapitel 6 där ett exempel  
av två har guldfärgad botten. I övrigt används grön färg när det är klart, gul färg när man 
måste vänta och utreda och röd färg när det är stopp, d v s samma principer som vid ett 
trafikljus. Viktiga ord är skrivna i fet stil medan ord som är något mindre viktiga, men ändå 
bör observeras mer än vanlig text, är skrivna i kursiv fet stil. Andra ord som vi vill ska avvika 
något från vanlig text för att synas har skrivits med kursiv stil. För varje kapitel finns en 
innehållsförteckning och en litteraturlista. Handbokens uppbyggnad framgår av bild 1-1. 
 
 
INTRODUKTION 
 
 
 
FÖRBEREDELSE- 
ARBETEN 
 
 
 
 
 
 
RÅD FÖR VAL  
AV ÅTERVINNINGSMETOD 
 
 
GENOMGÅNG AV 
ÅTERVINNINGS- 
METODER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1-1 Handbokens uppbyggnad.  
 
Handboken börjar med en introduktion i kap 1 som sedan följs av förberedelsearbeten i 
kapitlen 2-5. Kapitel 6 innehåller råd för val av återvinningsmetod, medan kapitlen 7-12 
utgör en noggrann genomgång av olika återvinningsmetoder. De sex första kapitlen riktar sig 
främst till beställare och projektörer men kan även vara intressanta för entreprenörer och 
andra intressenter. De sex sista kapitlen är mer produktionsinriktade och innehåller därför mer 
intressant material för entreprenörerna. De innehåller detaljerade beskrivningar av ingående 
material och proportionering för olika metoder och kan vara mycket värdefulla bl a för de som 
arbetar på laboratorier eller andra som har kunskaper om proportionering. Kapitlen avslutas 
med ett antal intressanta erfarenheter från utförda objekt. För beställare och projektörer kan de 
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sistnämnda kapitlen vara användbara t ex vid val av åtgärd och som stöd vid upprättande av 
förfrågningsunderlag. För den som vill förbättra sina kunskaper om asfaltteknik i allmänhet 
och asfaltteknik vid återvinning av asfalt i synnerhet, utgör dessa kapitel en rik källa att ösa 
ur. 
 
Den ungefärliga fördelningen av informationsmängden mellan de olika kapitlen framgår av 
bild 1-2. Av figuren framgår att utförandekapitlen 7-12 omfattar ca 60 % av innehållet. 
 

Varm återvinning på plats

Kall och halvvarm 
återvinning på plats

Varn återvinning i verk

Halvvarm återvinning i 
verkKall återvinning i verk

Val av återvinningsmetod

Material för 
asfaltåtervinning

Metodöversikt

Borttagning, förvaring och 
bearbetning av returasfalt

Arbetsmiljö och 
yttre miljö

Inledning

Asfaltgranulat som 
obundna lager

 
Bild 1-2 Ungefärlig fördelning av sidor på de olika kapitlen. 
 
För att förenkla för läsaren följer här en kort innehållsdeklaration av varje kapitel: 
 
Kapitel 1. Inledning 
Kapitlet inleds med ett allmänt avsnitt om avsikten med boken och vilka den riktar sig till. 
Sedan kommer en genomgång av handbokens uppläggning. Därefter kommer en kort 
beskrivning av bakgrunden till handbokens tillkomst, innehållande bl a något om den 
utveckling vi haft under senare år på återvinningen i Sverige och något om de mängder av 
returasfalt som var aktuella 1998. Sedan kommer ett kortare avsnitt om historiken för 
återvinning av asfalt, följt av ett avsnitt om använda begrepp där några för boken 
grundläggande begrepp definieras. Därpå kommer ett kort avsnitt om några av de lagar och 
förordningar som finns inom området. Kapitlet avslutas med några ord om förbrukning av 
naturresurser, något om planering av återvinning och ett kort resonemang om ekonomi. 
 
Kapitel 2. Arbetsmiljö och yttre miljö 
Kapitlet startar med en allmän inledning följd av en omsorgsfull behandling av arbetsmiljön, 
där bl a förorenad asfalt, t ex asfalt innehållande stenkolstjära, tas upp till diskussion. Därefter 
kommer att avsnitt som behandlar yttre miljö där inledningsvis miljöbalken kort refereras. 
Därefter följer något om hur återvinning av asfalt kan påverka den yttre miljön. Kapitlet 
avslutas med något om hur mellanlager bör hanteras ur miljösynpunkt. 
 
Kapitel 3. Borttagning, förvaring och bearbetning av asfalt 
Inledningsvis finns några allmänna förutsättningar beskrivna. Sedan följer ett avsnitt om 
borttagning av returasfalt där borttagningsmetoder och återvinningsalternativ finns beskrivna. 
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Hur förvaring på mellanlager ska gå till beskrivs i nästa avsnitt och kapitlet avslutas med en 
översiktlig genomgång av de moment som ingår i bearbetning av returasfalt. 
 
Kapitel 4. Metodöversikt 
Kapitlet börjar med en övergripande allmänt hållen beskrivning av tillgängliga 
återvinningsmetoder. Sedan följer en översiktlig presentation av återvinningsmetoderna i 
tabellform och där finns även lättfattliga principskisser för varje metod. I nästa avsnitt finns 
en genomgång av olika möjligheter att återvinna asfalt. De olika alternativen är beskrivna på 
en överskådlig bild. Kapitlet avslutas med metodernas förekomst och användning som utgör 
en marknadsöversikt där tillgång och efterfrågan på återvunnen asfalt diskuteras. 
 
Kapitel 5. Material för asfaltåtervinning 
I inledningen diskuteras allmänt behovet av en karakterisering av returasfalt. Sedan följer en 
genomgång av olika materialkomponenter i returasfalt där de ingående materialen behandlas. 
I nästa avsnitt beskrivs de tillförda nya materialkomponenter som är nödvändiga för att ge 
produkter med bra prestanda och därefter returasfaltens inverkan på återvunnen beläggning. 
Sedan kommer ett avsnitt som beskriver provtagning och karakterisering av returasfalt där bl 
a provningsmetoder och egenskape tas upp. Som avslutning kommer ett avsnitt som beskriver 
normal kornstorleksfördelning hos returasfalt i granulatform. 
 
Kapitel 6. Val av återvinningsmetod 
Kapitlet innehåller råd för vad man bör tänka på när man väljer återvinningsmetod med 
hänsyn till olika parametrar. Första avsnittet innehåller en inledning där förutsättningarna för 
valet beskrivs. I följande avsnitt delas objekten in i olika objektkategorier efter objekttyp och 
trafik. Därefter diskuteras val av metod med hänsyn till klimat, objektstorlek och 
tillståndsbedömning på objektet samt granulatets egenskaper. Avsnittet därefter diskuterar 
betydelsen av tillgång till returasfalt i mellanlager. Påföljande avsnitt innehåller en tabell för 
metodurval där de tänkbara metoderna för aktuellt objekt sorteras ut. I ett avsnitt om ekonomi 
finns sedan anvisningar för hur beräkning av nuvärdekostnader per år, s k annuiteter, för olika 
metoder kan beräknas. Sedan följer ett avsnitt om miljö där det diskuteras hur transportbehov, 
energiåtgång och förbrukning av material påverkar metodvalet. Därefter kommer ett avsnitt 
som behandlar värdering av faktorer för val av metod. Kapitlet avslutas med två olika 
exempel på återvinningsobjekt som avsnitt för avsnitt gås igenom för val av lämplig metod. 
 
Kapitel 7. Kall återvinning i verk 
Kapitlet inleds med ett allmänt avsnitt om kall återvinning i verk. Därpå följer ett avsnitt om 
tillverkning av asfaltmassa där olika verkstyper beskrivs översiktligt. Efter ett kort avsnitt om 
asfaltgranulat kommer en beskrivning av hur inblandning av vatten och stenmaterial går till 
och vilka typer och halter av nytt bindemedel som kan vara lämpliga. En noggrann 
genomgång av transport, utläggning och packning av massa följs av en beskrivning av 
egenskaperna hos nylagd beläggning. Därefter kommer en noggrann stegvis genomgång av 
materialprovning och krav på granulat, massa och beläggning med särskild betoning på 
dimensioneringsförutsättningar, förundersökning av returasfalt, proportionering, provnings-
metoder och rekommendationer för krav på material, massa och beläggning. Kapitlet avslutas 
med en översiktlig genomgång av erfarenheter från uppföljningar i fält samt egenskaper hos 
kalltillverkad återvinningsmassa. 
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Asfaltgranulat  
Asfaltgranulat är samlings-
namnet på asfalt som 
sönderdelats i mindre 
partiklar, vanligen mindre 
än 25 mm. Partiklarna 
består således av sten-
material och bitumen. 
Detta åstadkoms vanligen 
genom sönderdelning av 
asfaltkakor med hjälp av 
krossning eller malning. 

Kapitel 8. Halvvarm återvinning i verk 
I inledningen beskrivs allmänt egenskaperna hos massor som tillverkats halvvarmt i verk, 
varefter olika typer av tillverkningsprocesser beskrivs. Sedan följer att avsnitt som behandlar 
asfaltgranulatet och dess egenskaper, efter vilket inblandning av stenmaterial och 
vatteninnehåll behandlas. Råd för inblandning av nytt 
bindemedel vid halvvarm återvinning i verk beskrivs och 
därefter kommer ett avsnitt som beskriver transport, 
utläggning och packning av den halvvarma massan för att 
uppnå bästa möjliga resultat. Nästa avsnitt innehåller en 
beskrivning av egenskaperna hos nylagd beläggning. 
Kapitlet fortsätter med en omsorgsfull genomgång av 
materialprovning och krav på granulat, massa och 
beläggning, där huvudvikten är lagd på dimensionerings-
förutsättningar, förundersökning av returasfalt och funk-
tionellt inriktad proportionering. Som avslutning beskrivs 
erfarenheter från uppföljningar i fält samt egenskaper hos 
halvvarm återvinningsmassa, där resultat från ett antal olika 
återvinningsobjekt redovisas. 
 
Kapitel 9. Varm återvinning i verk 
Kapitlet inleds med ett allmänt resonemang om metodens användning, följt av en kort 
beskrivning av olika typer av tillverkningsprocesser. Därefter kommer ett avsnitt om 
egenskaperna hos asfaltgranulat och hur detta påverkar resultatet. Nästa avsnitt behandlar 
tillsatsen av nytt bindemedel och därefter följer ett avsnitt om transport, utläggning och 
packning. I påföljande avsnitt ges rekommendationer för krav på asfaltmassa, beläggning och 
färdig vägyta och som avslutning kommer ett avsnitt med erfarenheter av varm 
återvinningsmassa tillverkad i verk där resultat från laboratorie- och fältprovningar 
penetreras. 
 
Kapitel 10. Kall- och halvvarm återvinning på plats 
Kapitlet inleds med ett allmänt resonemang om de olika metoder som används. Där ingår 
också en genomgång av olika bindemedel och stenmaterial som används samt vilka 
objekttyper som lämpar sig för denna typ av återvinning. Sedan kommer ett avsnitt som berör 
de produktionsmetoder som är aktuella. Här ingår metoderna kall remixing, stabilisering, 
djupfräsning och halvvarm remixing. Därefter följer ett kort avsnitt om lämpliga 
lagertjocklekar för de olika metoderna följt av ett avsnitt om egenskaperna hos färdig vägyta. 
I påföljande avsnitt beskrivs förprovning, proportionering och produktions- och 
kvalitetskontroll följt av ett kort avsnitt om rekommendationer till krav på färdig vägyta. 
Kapitlet avslutas med en utförlig genomgång av erfarenheter av kall- och halvvarm 
återvinning på plats från utförda objekt. 
 
Kapitel 11. Varm återvinning på plats 
Ett allmänt hållet avsnitt inleder med en översikt av de varianter av metoden som förekommer 
liksom av metodens användningsområden. Därefter följer ett avsnitt om återvinningsmetoden 
Repaving. Vad Remixing innebär och erfarenheter av metoden kommer sedan och kapitlet 
avslutas med en beskrivning av återvinningsmetoden Remixing Plus. 
 
Kapitel 12. Asfaltgranulat som obundet lager 
I en inledning diskuteras motivet för användning av asfaltgranulat utan tillsatser av nytt 
bindemedel. Sedan kommer ett avsnitt som beskriver användning av förseglat asfaltgranulat. 
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I följande avsnitt beskrivs användning av asfaltgranulat som obundet material, varefter 
användning av asfaltgranulat till grusslitlager gås igenom. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av användning av granulat som material i stödremsa och ett avsnitt som 
beskriver andra användningsområden för granulat. 
 

1.3 Bakgrund  
Vägverket har ett övergripande ansvar för miljön inom vägtransportsektorn. På uppdrag av 
regeringen har en handlingsplan framtagits för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av 
vägtransportmiljön, ”Kretsloppsanpassad väghållning. Handlingsplan” (1). I Handlingsplanen 
redovisas bl a de ungefärliga mängder material som årligen åtgår för att bygga, förstärka och 
underhålla vägnätet. Uppskattade mängder enligt Handlingsplanen framgår av bild 1-3. 
Vägsektorn använder årligen ca 50 miljoner ton ballast till obundna lager och ca 7 miljoner 
ton ballast och ca 400 000 ton bitumen till asfaltbeläggningar. Det åtgår således ganska stora 
mängder av stenmaterial och bitumen, vilka båda är exempel på ändliga naturresurser.  
 
Här finns en stor potential för att spara naturresurser, bl a genom att återvinna gamla 
asfaltbeläggningar. Asfaltbeläggningar är förhållandevis lätta att återvinna. Det är enkelt att 
fräsa bort eller gräva upp asfaltbeläggning från vägar och planer. Sönderdelning av asfalt 
klaras med enkla utrustningar (se vidare kap 3), och teknik för högkvalitativ återvinning har 
utvecklats snabbt på senare år (se vidare kap 4 och 7-11). De tekniska förutsättningarna är 
således gynnsamma. Dessutom innebär återvinning oftast ett minskat transportbehov vilket 
också kan vara ett positivt tillskott ur miljösynpunkt. 

 
Bild 1-3 Uppskattad årlig förbrukning av några vägmaterial (Källa VV Publ 1996:29). 
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Bitumen 
Bitumen är vid rumstemperatur 
ett fast till halvfast material. 
Färgen är svart till mörkbrun. 
Vanligaste framställningssätt är 
genom destillation av råoljor. 
Bitumen måste värmas innan det 
kan hanteras. Bitumen är inte 
hälsovådligt vid rumstemperatur. 
Vid varm hantering avges rök 
från bitumenet som kan verka 
irriterande, varför höga expo-
neringar bör undvikas. Bitumen 
är inte klassat som miljöfarligt. 

Returasfalt skall 
analyseras med 

avseende på 
bitumenkvalitet 
och föroreningar 
före återvinning. 

En utredning avseende utlakning från upplag eller mellanlager 
innehållande asfaltkakor och asfaltgranulat har genomförts. 

Resultaten visar att det inte finns något i undersökningen som 
indikerar att utlakningen av oorganiska och organiska ämnen 
innebär stor påverkan på miljön (3). Utredningen mynnade i en 
broschyr avseende mellanlagring av asfalt med titeln ”Vägen 
tillbaka” (2). Där finns goda råd för hur mellanlager bör 
anläggas, underhållas och avvecklas så att kraven på miljö, 

kvalitet och ekonomi blir uppfyllda (se kap 3). En effektiv 
hantering av fräst eller uppbruten asfalt kräver vanligen 

mellanlagring under en kortare tid i avvaktan på erforderliga resurser 
och lämpliga objekt. Tillverkning, lagring och utläggning av återvinningsmassor bör också 
ske på ett sådant sätt att arbets- och omgivningsmiljö utsätts för minsta möjliga påverkan (se 
kap 2) och så att kvaliteten blir jämn och hög (se kap 7-12). På så sätt kan vi spara 
naturresurser, minska energiåtgången och få beläggningar med bra prestanda. 
 
För att underlätta upphandlingen av återvunnen beläggning krävs tekniska beskrivningar så att 
anbudsgivning kan ske på lika villkor. Numera finns anvisningar för varm, halvvarm och kall 
återvinning i Vägverkets Allmänna Tekniska Beskrivning för Vägkonstruktion, ATB VÄG. 
 
Arbetet med att stimulera till ökad återvinning av bitumenbundna lager inom Vägverket har 
givit resultat. Under 1998 var den totala asfaltåtervinningen inom Vägverket ca 1 miljon ton. 
Det är ca 15 % av Sveriges totala asfaltproduktion och mer än 30 % av Vägverkets årliga 
förbrukning. År 1998 fanns dock fortfarande ca 500 000 ton returasfalt i upplag inom 
Vägverket och de samlade kommunala asfaltupplagen innehåller sannolikt ännu större 
kvantiteter. Som framgår av kap 4 har asfaltåtervinningen till ny asfalt för Vägverkets del 
stabiliserat sig på ca 500 000 ton per år. Dessutom återvinns ca 100 000-200 000 ton asfalt per 
år till obundna lager. Mängden returasfalt i upplag har minskat och var 1999 ca 250 000 ton.  
 
Aktiviteten avseende asfaltåtervinning inom den kommunala sektorn har med ett fåtal 
undantag varit låg. I förgrunden ligger sedan länge Borlänge kommun, men även Jönköping 
och flera andra kommuner har arbetat framgångsrikt med asfaltåtervinning. De senaste åren 
har en ökad aktivitet inom kommunerna märkts, men ytterligare insatser behövs för att 
stimulera till ökad återvinning så att ett bärkraftigt kretslopp kan utvecklas. 

 
Många olika tekniker kan användas för återvinning. 
Den kan ske varmt, halvvarmt eller kallt såväl vid verk 
som direkt på plats. Returasfalt är en mycket heterogen 
produkt. Den kan bestå av många olika beläggnings-
typer som kan ha varierande ålder, den kan vara i form 
av asfaltgranulat eller asfaltkakor och den kan 
innehålla större eller mindre andel obundet material. 
Inblandning kan ske av olika typer av bindemedel, 
stenmaterial och tillsatsmedel. Det är således en 
komplicerad produkt som kräver omsorgsfull 
förprovning, gediget tekniskt kunnande och noggrann 
planering. Därför har Vägverket, Kommunförbundet, 
Fortifikationsverket och Luftfartsverket tillsammans 
med asfaltbranschen beslutat att ta fram denna 
handbok. 



Handbok för återvinning av asfalt  Kap 1. Inledning 
 

 9 

Asfalt 
Asfalt är en blandning av 
stenmaterial och bitumen. Den 
används bl a till bundna bär- 
och slitlager i vägöverbygg-
nader för att förbättra lastför-
delningen samt för att ge en 
jämn och tät yta i syfte att 
förbättra beständigheten hos 
konstruktionen och framkom-
ligheten för trafikanterna.  

Återvinn asfalt i 
den omfattning 

som det är 
tekniskt, 

miljömässigt och 
ekonomiskt 

möjligt! 

Föreliggande handbok är ett försök att samla befintlig kunskap om 
återvinning av asfalt och göra den tillgänglig för flera aktörer. Det 
bör öka möjligheterna för beställarna att formulera sina 
önskemål, det bör öka möjligheterna för projektörerna att 
skapa godtagbara lösningar innehållande återvinnings-
produkter och det bör öka entreprenörernas möjligheter att 
leverera produkter med tillförlitlig kvalitet. Det är ett viktigt 
steg för att få hela branschen att aktivt verka för en ökad 
återvinning. Endast på det sättet, när alla goda krafter drar åt 
samma håll, kan vi få en långsiktigt hållbar utveckling.  
 

1.4 Historik 
Sedan lång tid tillbaka har återanvändning och återvinning varit en vanlig företeelse inom 
vägområdet. De gamla stigarna har under tidens gång med ökande trafik blivit underlag för 
landsvägar och i städerna har bland annat gatsten återanvänts som beläggningsmaterial. I 
modern tid har återvinning av oljegrus varit föregångare till dagens återvinningsprocesser för 
bituminösa beläggningar. På plats återvanns oljegrusbeläggningar genom att de harvades upp, 
anrikades med ny vägolja, hyvlades jämna och vältades i huvudsak av trafiken. Alternativt 
kunde de hyvlas upp, lastas, transporteras till ett oljegrusverk och återvinnas med tillsats av 
litet ny vägolja för att sedan transporteras tillbaka och läggas ut igen. Sedan dess har tekniken 
utvecklats avsevärt. Idag kan återvinning ske såväl på plats som vid verk, på olika sätt och 
med ett stort antal olika metoder och processer. Utvecklingen går mot att de flesta asfaltverk 
och maskiner anpassas för att möjliggöra återvinning. 
 

1.5 Använda begrepp 
Återanvändning innebär att ett material används igen, 
utan någon förädling, i samma användning som tidigare. 
Ett bra exempel på detta är gatsten som kan rivas upp och 
återläggas utan någon förädling. För asfalt skulle det i 
princip innebära att man tar upp ett asfaltflak på en plats 
och lägger ut det på en annan plats. Om däremot någon 
förädling av returasfalt sker såsom sönderdelning, tillsats 
av bindemedel, tillsats av nytt stenmaterial eller 
omblandning vid verk kallas det för återvinning. Enligt 
Tekniska Nomenklaturcentralen:s (TNC) definitioner (5) 
är asfaltåtervinning det ord som bör användas när vi 
nyttjar asfalt som använts tidigare i nya bundna eller 
obundna lager. I denna handbok har vi anslutit oss till den 
definitionen och använder således ordet asfaltåtervinning när befintlig asfalt används på nytt. 
 
Asfalt som av någon anledning tas bort från vägen benämner vi returasfalt, som ett vidare 
begrepp. Asfaltgranulat är samlingsnamnet på returasfalt som sönderdelats i mindre 
partiklar, vanligen mindre än 25 mm. Partiklarna består således av stenmaterial och bitumen. 
Detta åstadkoms antingen genom fräsning av befintlig beläggning eller genom sönderdelning 
av asfaltkakor med hjälp av krossning eller malning. 
 
Det är en fördel för såväl väghållare som projektörer och entreprenörer att veta vilka material 
som finns i en befintlig väg. Det är nödvändigt vid val av åtgärd och metod men kan även ha 
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betydelse för proportionering när det är dags för nästa åtgärd. En intressant uppgift är då hur 
mycket returasfalt som ingår i den beläggning som ska åtgärdas. Ett sätt att göra en sådan 
uppgift lättillgänglig är att lägga in informationen i benämningen av beläggningstypen. Då 
kan den föras in i vägdatabanker och beläggningsregister. Vi föreslår att informationen läggs 
som ett tillägg med prefixet R och ett procenttal direkt efter beläggningstypens benämning, 
t ex 45 ABT16/160/220-R30. Det tolkas således som 45 mm tät asfaltbetong med nominellt 
största stenstorlek 16 mm, tillverkad med bitumen 160/220 och med inblandning av 30 % 
returasfalt. 
 
Övriga använda begrepp har samlats längst bak i boken i Appendix 1 och den nya 
bitumenspecifikationen återfinns i Appendix 2. 
 

1.6 Lagar och förordningar 
Gällande lagar och förordningar för mellanlagring av asfalt återfinns i broschyren ”Vägen 
tillbaka – Mellanlagring av asfaltmassor för återvinning”, utgiven 1998 av Svenska 
Kommunförbundet (2). För uppställning av verk och tillverkning av återvinningsasfalt 
hänvisas till skriften ”Naturvårdsverket informerar: Asfalt- och oljegrusanläggningar”, 1991 
(4).  
 
Från den 1 januari 1999 gäller den nya miljöbalken (MB). Den ersätter 15 tidigare lagar inom 
miljöområdet, bl a miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, hälsoskyddslagen, 
vattenlagen och lagen om kemiska produkter. Miljöbalkens inledande paragraf (MB 1:1) 
anger de olika målen för balken och de är följande:  
 

• Människans hälsa och miljön ska skyddas mot störningar.  
• Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas.  
• Den biologiska mångfalden ska bevaras.  
• En god hushållning av mark och vatten ska tryggas.  
• Återanvändning och återvinning ska främjas. 
 

Dessa mål gäller för allt som regleras efter Miljöbalken. En viktig del i Miljöbalken utgör de 
gemensamma grundläggande hänsynsregler som gäller för alla verksamheter och åtgärder 
som omfattas av Miljöbalkens bestämmelser. Hänsynsreglerna ligger till grund för 
prövningar, villkor, förelägganden och förbud. Det kommer an på exploatören att visa att han 
lever upp till reglerna. Eftersom Miljöbalken ännu är ganska ny är det svårt att riktigt veta vad 
den innebär. Tolkningen av lagen är ännu osäker och någon rättspraxis har inte hunnit byggas 
upp. 
 

1.7 Naturresurser 
Idag används stora mängder ändliga naturresurser i samband med byggande, underhåll och 
drift av vägar, flygfält och andra hårdgjorda ytor. Det totala ballastuttaget var för 1994 ca 83 
miljoner ton, varav ca 50 miljoner ton gick till obundna lager inom vägsektorn, och av dessa 
var andelen naturgrus ca 55 %. Tillgången på naturgrus är starkt begränsad och för att 
förhindra en utarmning av grusfyndigheterna infördes den 1 juli 1996 en skatt på 5 kr/ton vid 
uttag ur grustäkt (1). Bl a därigenom har produktionen av bergmaterial ökat till förmån för 
uttaget av grus. 
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Till produktion av asfaltbeläggningar beräknas årligen ca 7 miljoner ton ballast och ca 
400 000 ton bitumen användas (bild 1-3). År 1998 återvanns mer än 1 miljon ton returasfalt 
men därefter har volymerna minskat något. Det finns goda möjligheter att öka återvinningen i 
framtiden. 
 
I syfte att stimulera till ökad återvinning och minskad deponering infördes fr o m 2000-01-01 
en deponiskatt på massor som går till slutförvaring på deponi. Skatten tas ut även på massor i 
tillfälliga mellanlager som inte brukas inom en period på tre år. Detta utgör ytterligare ett 
argument för ökad återvinning. 
 
Det är nödvändigt ur miljösynpunkt att så långt det är möjligt spara på naturresurser och ta till 
vara och återvinna allt gammalt vägmaterial. Resurshushållning är absolut nödvändig för att 
en långsiktigt hållbar utveckling ska kunna uppnås. Väghållningen måste kretsloppsanpassas 
och där ingår återvinning av asfaltbeläggningar som en naturlig och nödvändig del. 
 

1.8 Planering av återvinning 
För att ett fungerande kretslopp ska kunna utvecklas inom asfaltområdet krävs att beställarna 
har en långsiktig planering. Effektiv återvinning, ur såväl samhällsekonomisk som teknisk 
synpunkt, kräver en noggrann förplanering och en omsorgsfull förprovning (se kap 5 och 7-
12). Lämpliga objekt för återvinning bör identifieras och kartläggas på ett tidigt stadium och 
för alla beläggningsobjekt bör återvinning övervägas. Minst ett år före beläggningsåtgärd 
måste ev åtgärder för att förbättra vattenavrinning utföras och då bör även egenskaper hos 
bundna och obundna material vara kartlagda. Provning av massor i mellanlager bör utföras 
kontinuerligt under lagrets uppbyggnad så att aktuell kunskap finns om massornas 
sammansättning. Viktigt är också att entreprenörerna får tillräckligt med tid för att utföra 
en noggrann förprovning och proportionering så att återvinningsbeläggningens prestanda 
kan optimeras. Om möjlighet finns bör upphandlingen ske året innan utförandet. 
 
En möjlighet att stimulera till återvinning är, speciellt för mindre beställare, att lägga in 
överskottsmassorna i entreprenaden så att de får tillfalla entreprenören. Entreprenören får då 
prissätta överskottsmassorna i entreprenaden och kan sedan använda dessa massor såväl i 
aktuell entreprenad som i andra entreprenader.  
 
Om möjligt bör rullande femårsplaner upprättas för underhåll och förstärkning av objekt. 
Genom införandet av avfallsskatt för returasfalt i tillfälliga upplag efter tre års lagring är 
treårsplaner ett minimum för att undvika onödig beskattning. Målsättningen bör vara att 
returasfaltens användning planeras in så att mellanupplagen med returasfalt kontinuerligt 
nyttjas och hålls så små som möjligt. Returasfalten är rätt använd en värdefull resurs och 
lagringstiderna bör vara så korta som möjligt. Det kostar pengar att ligga med stora lager och 
det bör eftersträvas att returasfalt återvinns under samma beläggningssäsong som den rivs 
upp. 
 

1.9 Ekonomi 
En medveten väghållare bör se till att lönsamhet för återvinning uppstår genom att ta betalt av 
den som av något skäl tar bort asfaltbeläggning. Betalningen bör innefatta hela kostnaden för 
det efterföljande kretsloppsarbetet inklusive mottagning, lagring och återvinning. 
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Att göra en strikt ekonomisk värdering av återvunnen asfalt och jämföra med en nytillverkad 
produkt eller mellan olika återvinningsmetoder är ingen lätt arbetsuppgift. Det blir snarast ett 
ekonomiskt resonemang baserat på vissa specificerade antaganden och en del obekanta 
faktorer. Ett bra sätt kan vara att ta in alternativa priser på olika metoder för återvinning eller 
för återvinning jämfört med ny jungfrulig beläggning. För att kunna utföra en sådan värdering 
krävs dock att en årskostnadsberäkning utförs. För att kunna göra en någorlunda rättvisande 
sådan måste även en bedömning av de tänkta/planerade alternativa åtgärdernas livslängder 
göras. För detta finns ingen facit eller rikslikare utan bedömningen måste utföras med ledning 
av egna erfarenheter och de erfarenheter som finns på marknaden. Ett kort avsnitt om detta 
finns i kap 6. 
 
Återvinning borde egentligen ses i ett samhällsekonomiskt perspektiv, men det leder till att 
värderingsproblemet blir ytterligare komplicerat. Om möjlighet finns bör dock en värdering 
utföras för att jämföra uppskattad kostnad mot någon form av uppskattad samhällsnytta. 
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2.1  Arbetsmiljö 

2.1.1  Utgångspunkter 

Återvinningsprocessen avviker inte från hanteringen av nya material när det gäller 
arbetsmiljön. Det är samma bevakning av emitterade ämnen. I returasfalt kan det förekomma 
rester från den tidigare användningen, t ex vägsalt, spill eller slitagerester. Arbetarskyddet 
utformas på samma sätt som föreskrivs för teknikområdets övriga verksamheter men 
kompletteras av nämnda skäl med riktad bevakning. 

Asfaltarbetare verkar i en miljö där hälsorisker av olika slag kan förekomma. En riskfaktor 
som då och då diskuterats är risken för cancer p g a rök från fordon och varma asfaltmassor. I 
en nyligen redovisad svensk studie i samverkan med IARC (International Agency for 
Research on Cancer) (1) framgår emellertid att asfaltindustrins arbetare har samma 
hälsoläge som jämförbara grupper i samhället när det gäller lungcancer. Av försiktighetsskäl 
och av allmän omsorg om asfaltarbetarnas hälsa, fortgår det förebyggande och uppföljande 
arbetet. 

2.1.2  Emissioner under bevakning 

Moderna varmasfaltverk erbjuder vanligtvis en god arbetsmiljö. Vid lastning, lossning och 
utläggning kan dock vissa lukter märkas. En av orsakerna kan vara bakteriella effekter i 
gammal returasfalt. Andra orsaker kan vara plastbaserade linjemarkeringar eller stenkolstjära.  

Vid s k värmebeläggningar upphettas ytan vanligtvis med gaseldade värmeelement. Då 
uppstår asfaltrök eller blårök (blue smoke), som fått namn efter färgen. Röken består av 
förgasade delar av bitumenet. Numera finns utrustningar, som renar röken genom katalytisk 
behandling.  

Ett annat problem vid uppvärmning av asfaltytor är vägmarkeringar utförda med 
vägmarkeringsmassa. I de fall de inte fräses bort i förväg kan de orsaka arbetsmiljöproblem 
genom gaser från smältande och brinnande plast. Vid varm återvinning i verk kan 
vägmarkeringsmassor även bilda klumpar. Vägmarkering som innehåller termoplastisk massa 
bör därför fräsas bort före värmebehandling och före borttagning av returasfalt avsedd till 
varm återvinning. 
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PAH 
Förkortningen står för den 
engelska benämningen, Poly-
cyclic Aromatic Hydrocarbons, 
polycykliska aromatiska kol-
väten. Det är en stor ämnes-
grupp och i den finns ett antal 
ämnen som kategoriseras som 
cancerframkallande. 

Stenkolstjära är produktmärkt av Kemikalieinspektionen som cancerframkallande. Därför 
riskerar materialrester som innehåller stenkolstjära att 
bedömas som farligt avfall. Det får i så fall 
konsekvenser för hanteringen och för möjligheterna till 
återvinning. Sedan 1973 används inte stenkolstjära 
längre i vägsammanhang efter ett frivilligt 
branschbeslut. Frågan skulle tillhöra historien, om det 
inte vore för att vägmaterial ibland måste tas bort. Så 
länge tjärlagren ligger kvar i en vägkonstruktion är det 
inget problem. Något saneringsbehov föreligger inte. 
Delvis beroende på luktenundviks återuppvärmning av 
asfaltprodukter som innehåller större mängder 
stenkolstjära. Lukten är ganska markant även i kallt 

tillstånd och i små kvantiteter. Det finns inte heller några kända hälsorisker förknippade med 
den kalla hanteringen av material med innehåll av stenkolstjära. Utlakningsstudier visar dock 
att det finns anledning till en reglerad hantering när den påträffas i hög halt.  

 

Bild 2-1 Gammal indränkt makadam innehållande stenkolstjära i upplag. 

I praktiken är det bara i indränkt makadam och i andra s k tankbeläggningar lagda före 1974 
som stenkolstjära kan förekomma i någon omfattning av betydelse. Den kan märkas på lukten 
redan vid borttagningen av asfaltlagren. Vid uppgrävning av konstruktioner med innehåll av 
stenkolstjära är det svårt att skilja lagren åt. För att minimera mängden tjärhaltigt material kan 
de övre lagren som inte innehåller tjära fräsas bort varefter det resterande tjärhaltiga 
materialet kan grävas upp eller lämnas kvar för fortsatt användning i vägen. Det är mindre 
troligt att frästa vägbeläggningar innehåller stenkolstjära eftersom fräsningen vanligen utförs 
av ytliga lager. Det är bara när hela beläggningslagret tas bort genom fräsning eller vid 
utförande av fräslådor för förstärkning av vägar som fräsdjupen blir större. Sådana åtgärder 
föregås normalt av noggranna utredningar varvid eventuell förekomst av stenkolstjära 
registreras. Vid förstärkning och ombyggnad av väg med innehåll av tjärhaltiga material bör 
möjligheten till återvinning av det tjärhaltiga materialet på plats undersökas. 

Med kallblandning och som obundna material finns det goda möjligheter att återvinna 
vägbeläggningar med lager som innehåller stenkolstjära. Man anser att det är ett bra sätt att 
hantera materialet, eftersom ämnet då innesluts och det anses t o m som ett miljömässigt 
bättre alternativ än deponering. 
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Bild 2-3 Uttagning av lakvatten i upplag. 

2.2 Yttre miljö 
Av Miljöbalkens (2) fem s k grundstenar i portalparagrafen (inledningen) är det den femte 
som mest berör vägbeläggningsverksamheten. Den säger att återanvändning och återvinning 
liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas.  

Asfalthanteringen betraktas som godartad gentemot den yttre miljön, med eller utan 
returasfalt som komponent. Varken ny asfalt eller tidigare trafikerad asfaltbeläggning 
uppvisar utlakade eller luftburna ämnen av organiskt eller oorganiskt ursprung i sådana 
koncentrationer eller mängder att de kan betraktas som 
miljöfarliga.  

Det är inte säkert att man samtidigt kan spara energi, 
minska fossilbränsleanvändningen och minska uttaget 
av naturmaterial. LCA-studier kan klarlägga 
kretsloppsdelarnas betydelse i det sammanhanget men 
det finns anledning att tro att insamling, förflyttning och 
bearbetning av returmaterial för återvinning kräver 
betydande mängder energi, som under lång tid framöver 
kommer att ha fossilt ursprung. Det är inte ovanligt att 
olika miljömål hamnar i konflikt med varandra och att 
man till slut måste prioritera bland dessa. 

2.3  Miljöskydd 
I Svenska Kommunförbundets rapportserie presenterades 1998 Vägen tillbaka (3). Skriften 
innehåller miljöinriktade råd för hur massorna bör hanteras och för hur upplagsplatsen bör 
vara utformad. Där nämns också vilka kontakter som bör tas och vilka tillstånd som erfordras 
innan ett mellanlager får anläggas. De åtgärder som bör vidtas på upplagsplatsen före, under 
och efter lagring finns i ett redovisat kontrollprogram. Rapporten kommer att uppdateras 
efterhand som ny lagstiftning träder i kraft och nya forskningsrön kommer fram. 

Vägverket har tagit fram ett dokument för hanteringen av returasfalt som innehåller 
stenkolstjära, med titeln 
”Hantering av tjär-
haltiga beläggningar” 
(4). Där berörs frågor 
kring bl.a. inventering, 
identifiering och prov-
tagning ,hantering, lag-
ring och återvinning av 
massorna. På respek-
tive hemsidor (se under 
rubriken Länkar nedan) 
finns ytterligare doku-
ment för fördjupade 
studier.  

 

 

 

LCA 
Förkortningen uttyds Life Cycle 
Assessment, som i Sverige fått 
benämningen LivsCykelAnalys. 
Det är en bedömning av miljö-
effekter inklusive resurs-
användning av en produkt 
under en hel livscykel från 
tillverkning och användning till 
återvinning eller deponering.  
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Kapitel 3 
 
 
 

BORTTAGNING, FÖRVARING OCH  
 

BEARBETNING AV RETURASFALT 
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Planera när, var och 
hur en returasfalt 
skall återvinnas 

innan den tas bort. 
Då kan borttagning, 

bearbetning och 
lagring optimeras.
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LITTERATURFÖRTECKNING ...................................................................................................................... 24 
 

3.1  Allmänna förutsättningar 
I följande avsnitt beskrivs förberedelsearbetet för olika former av 
återvinning. Det handlar bara om asfalt som skall återvinnas. 
Asfalt som förorenats med ämnen, t ex från kemisk industri 
eller bensinstationer, ska betraktas på samma sätt som 
förorenad jord och hanteras på föreskrivet sätt. För 
hanteringen av vägmaterial som konstaterats innehålla 
stenkolstjära hänvisas till gällande branschdokument och 
nationella och lokala förordningar (se kapitel 2.3 Miljöskydd). I 
sammanhanget används ordet väg för alla slag av ytor som 
hårdgjorts med asfalt. 

3.2 Borttagning av returasfalt 
Det första steget i återvinningsprocessen är själva borttagningen, som har stor betydelse för 
fortsättningen. I det momentet avgörs dels vad som är möjligt att göra av den borttagna 
asfalten, dels vad som måste tillkomma i efterkommande behandling för att en viss 
användning skall bli möjlig. Ett enkelt och billigt borttagningsförfarande kan resultera i en 
dyrbar efterbehandling eller i värsta fall omöjliggöra en önskvärd återvinning. Därför bör det 
redan vid borttagningen vara klart hur asfalten skall återvinnas. 
 

 
 
Bild 3-1 Lådfräsning före förstärkningsåtgärd.



Handbok för återvinning av asfalt Kap 3. Borttagning, förvaring och bearbetning av returasfalt
  

  20

Asfalt tas bort av många olika skäl men i huvudsak bara med två tekniker (grävning 
respektive fräsning). Orsakerna kan samlas i tre kategorier: 
 
• Friläggning för nedgrävning eller uppgrävning av ledningar respektive borttagning av 

ett vägavsnitt genom 
- grävning eller 
- fräsning 

• Materialutskiftning eller förbättring innan nya lager av beläggningsmaterial påförs 
med 
- (låd-)fräsning (bild 3-1). 

• Avjämning eller nivåjustering av yta före påläggning av nytt asfaltlager eller för fortsatt 
trafikering genom 
- (plan-)fräsning. 
 

För varje enskilt fall finns begränsningar respektive möjligheter beroende på förutsättningar 
som efterföljande återvinningsteknik, förekommande materialgrupper eller förekomst av 
främmande material, som t ex jord och lera eller främmande ämnen. 
 

 
De vanligaste fallen kan ges ett antal standardlösningar. Varje fall är emellertid unikt och 
måste särbehandlas för att man skall finna den bästa lösningen. 
 
De process- och materialtekniska återvinningsalternativen kan delas in enligt följande: 
 
• Varm återvinning 
• Halvvarm återvinning 
• Kall återvinning 
• Återvinning till obundna material. 

3.3  Förvaring på mellanlager 
Etablering och drift av ett mellanlager styrs bl a av Lagen om Skatt på Avfall, LSA (1), som 
trädde i kraft 2000-01-01. Lagen sätter gränsen för skattebefrielse vid tre års förvaring av 
returasfalt på godkända mellanlager och klassar asfaltverk som fast industrianläggning med 
generell skattebefrielse enligt regeln om återtagna restprodukter. Andra styrande dokument är 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (2) och Avfallsförordningen (3), 
som kategoriserar och sätter upp regler för olika verksamheter. Returasfalt bedöms gynnsamt 
i (2) (”avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål”) under förutsättning att 
den pga föroreningar inte betecknas som ”farligt avfall”. Returasfalt betraktas på samma sätt 
som andra byggrester som samlas in för återvinning. Utformningen av mellanlager styrs 

Exempel: Ledningsreparationerna i en kommun resulterar i uppgrävda material som behöver 
mellanlagras. Asfaltverket på orten kan ta emot massorna men har för egen del bara bruk för 
sorterat material i form av tidigare varmblandad asfalt. Vid uppgrävningen följer en 
betydande mängd bärlagergrus med asfalten. Det uppgrävda materialet tas till asfaltverket, 
där grusmaterialet siktas bort innan asfalten krossas, vilket resulterar i en blandning av 
slitlager och bärlager, som bäst lämpar sig för varmblandat asfaltbärlager. Andra 
möjligheter är att använda granulat mindre än 11 eller 16 mm för halvvarm eller kall
återvinning till slitlager och det grövre materialet som tillskott i grusbärlager. Ytterligare en 
möjlighet är att asfaltgranulatet kan användas obundet som grusbärlager, efter kontroll av det 
medföljande grusmaterialets mängd och kvalitet och komplettering med behövlig mängd 
tillfört grusmaterial.  
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förutom av regelverken också av branschformulerad miljöhänsyn och de aspekterna behandlas 
bl a i Vägen tillbaka (4). 
 
Det finns i praktiken tre former av mellanlager: 
• temporärt anordnade mellanlager för förvaring under högst tre år (bild 3-2) 
• permanent anordnade mellanlager för fortvarig verksamhet 
• mellanlager vid stationära asfaltverk. 
 
En viktig praktisk aspekt är behovet av utrymme som skall hysa: 
• processutrustningar 
• olika asfaltkvaliteter 
• kompletteringsmaterial. 
 

 
Bild 3-2  Mellanlager med såväl uppgrävd som granulerad returasfalt. 
 
Exempel: Okrossad returasfalt kan lagras i så höga upplag som det lämpar sig ur 
separationssynpunkt och för utseendets skull. Efter krossning, i avvaktan på vidare 
användning, bör man inte lagra materialen högre än 3 m. En sådan hög behöver ytterligare 
tredubbla ytan för processutrustningar, kompletteringsmaterial och transporter inom området. 
Beräkning: Om nykrossat asfaltgranulat i upplag väger ca 1,67 ton/m³ väger upplaget 3 x 1,67 
= 5 ton/m². Eftersom det behövs ytterligare 3 m² för verksamheten kan man alltså lagra 1,25 
ton/m² total områdesyta. En tumregel säger att en kommun som tar till vara all borttagen asfalt 
samlar in 200 kg/inv/år, vilket för en kommun med 15 000 inv. skulle innebära 3 000 ton och 
ett ytbehov om 3 000/1,25 = 2 400 m², förutsatt att man årligen omsätter motsvarande volym. 
Om man vill utnyttja treårsregeln fullt ut skulle man teoretiskt behöva tredubbla ytan, 7 200 
m². Förutsättningarna varierar från plats till plats men exemplet kan tjäna som 
beräkningsmodell. 
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3.4  Bearbetning av returasfalt 
När returasfalten kommer till ett mellanlager vidtar olika bearbetningsmoment beroende på 
materialets beskaffenhet och tänkta användning. Följande är en förteckning över  ett antal 
processer och material som kan användas. I normalfallet är det bara några få som är aktuella. 
 
1. mottagning och grovsortering i en eller flera av följande inkomna kvaliteter 

• frästa material med 
- slitlager av endera produktgruppen AB, MJAB eller MJOG 
- blandade lagertyper inom produktgruppen 
- blandade produktgrupper 
- ytbehandling 
- grus  

• grävda material med 
- blandade lagertyper inom produktgruppen 
- blandade produktgrupper 
- ytbehandling 
- grus utöver den mängd som fastnar under nedre beläggningsskiktet 
- jord, lera eller växtdelar  
- miljöfarliga ämnen  

2. frånskiljning 
• frästa material 

- grusöverskott, jord eller lera 
• grävda material 

- grusöverskott, jord, lera eller växtdelar 
- främmande restprodukter 

3. krossning och siktning 
4. förvaring av en eller flera av följande bearbetade fraktioner 

• 0-11 mm för slitlager 
• 0-16 mm för slitlager 
• 0-22 mm för bundet bärlager 
• 0-22/32 mm till obundet bärlager 
• 0-45/63 mm till förstärkningsmaterial 
• 11-16 mm som kompletteringsmaterial 
• 11/16-45/63 mm som kompletteringsmaterial till förstärkningsmaterial 

5. homogenisering. 
 
Krossningsprocessen medför i sig själv en nödvändig homogenisering av returasfalten. Man 
kan ytterligare förbättra jämnheten i sammansättningen genom  att styra uttagen ur upplagen 
så att en homogenare slutprodukt erhålles. Krossningen kan ske med hjälp av konventionell 
krossningsutrustning eller mera skonsamt med en granulator (bild 3-3 och 3-4). 
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Bild 3-4      Granulator för skonsam sönderdelning av returasfalt.
  

 
Bild 3-3  Krossning av returasfalt till asfaltgranulat.  
Det förekommer att man nöjer sig med granuleringen efter en fräsning innan materialet på 
nytt kommer till användning. Det är vanligtvis inte tillräckligt för att säkerställa god kvalitet 
på slutprodukterna av två skäl:  

• asfaltgranulaten har oftast ogynnsam kornform eller korngradering och  
• materialen är normalt inte tillräckligt homogeniserade.  

 
Det finns undantag när det trots allt kan fungera ganska bra, t ex vid återvinning av den gamla 
formen av oljegrus. 

Det bildas ofta en skorpa på det färdiga upplaget utan att det har någon större betydelse för 
användbarheten. Den bryts lätt sönder av lastmaskinen. 
Ibland kan asfaltgranulaten vara särskilt benägna att kitta samman, t ex när de innehåller 
ytbehandling eller om materialet skall ligga under en längre tid, särskilt under den varma 
årstiden. Om man vet vilken mängd och kvalitet av något grusmaterial som skall tillföras i 

kommande 
återvinningsprocess, 

kan man tillföra detta 
redan i samband med 
krossningen. Effekten 
blir ett mer grusaktigt 
material, som blir 
lättare att hantera i 
upplagen, vid inlast-
ning i blandarverken 
och under utlägg-
ningen. 
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4.1 Allmänt 
Metoder för återvinning kan indelas i två huvudgrupper, dels sådana som används ’på plats’ 
(in situ) där befintligt asfaltlager återvinns direkt, och dels sådana som utnyttjar inblandning 
av returasfalt vid tillverkning av asfaltmassa i blandningsverk. I det första fallet utnyttjar 
man materialet där det finns i den befintliga beläggningen, med tillskott av en mindre andel 
jungfruliga material. I det andra fallet tillsätter man returasfalt i extremfallet upp mot 100 % i 
asfaltverket, normalt dock betydligt lägre. Tillverkningsprocessen kan i båda fallen, såsom vid 
användande av enbart jungfruliga material enligt ATB VÄG, vara av typen varm, halvvarm 
eller kall. Det som skiljer är processtemperaturen som för varm är högre än 120oC, för 
halvvarm 50–120oC och för kall lägre än 50oC. 
 
Till återvinning av beläggningsmaterial kan även räknas utläggning av asfaltgranulat som 
ett obundet lager. Inget bindemedel men väl stenmaterial kan tillsättas för att 
sammansättningen skall bli sådan att materialet i det obundna lagret skall få förväntad 
funktion. Även om materialet kan anses som obundet kan bindemedlet ändå utöva en viss 
bindande aktivitet. Metoden har använts framför allt på ytor med liten trafik. 
 
Vägledning för val av metod utifrån olika förutsättningar ges i kapitel 6. Användning av 
funktionskrav för att styra metodvalet är också tänkbar. Här gäller det dock att ha kunskaper 
om mätmetoder och kravnivåer på relevanta egenskaper för varje aktuellt objekt. Arbetet med 
att ta fram krav och metoder pågår fortlöpande och utvecklingen går mot ökad användning av 
funktionskrav i stället för receptbaserade krav. 
 
I det följande ges endast en kortfattad orientering om de olika återvinningsmetoderna och 
deras användning. En mer ingående beskrivning av de olika metoderna redovisas i kapitel 7-
12. 
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4.2 Översiktlig presentation av återvinningsmetoder 

4.2.1 Återvinning i asfaltverk 

Allmänt 
Asfaltgranulatet, d v s returasfalten i granulerad form, tillsätts i processen tillsammans med 
nya material. Tabell 4-1 ger en översikt över de olika metoder som finns. 
 
 
Tabell 4-1 Metoder för återvinning i verk. 
 
Metod Användning Tillsatt 

bindemedel 
Normal andel 
returasfalt 

Varm återvinning 
i verk. 

För slit- bind- och 
bärlager i samtliga 
trafikklasser och 
vägtyper.  

Bitumen. Mellan 5 och 30 % 
beroende på 
returasfalt, process, 
typ av verk och 
lagertyp.  

Halvvarm 
återvinning i verk. 

För slit- och bärlager, 
oftast i något lägre 
trafikklasser. 

Mjukbitumen. Mer än 80 %. 

Kall återvinning i 
verk. 

För slit- och bärlager, 
oftast i något lägre 
trafikklasser. 

Bitumenemulsion, 
mjukbitumen eller 
bitumenskum. 

Mer än 80 %. 

Varm återvinning i verk 
Varmblandning kan, med eller utan returasfalt, ske i två olika typer av verk. Antingen kan 
blandningen utföras i diskontinuerliga verk eller satsverk, i vilka blandning sker satsvis i 
tvångsblandare (materialandelarna proportioneras i blandaren), eller i kontinuerliga verk 
(trumblandningsverk). I det senare fallet sker proportioneringen av materialandelarna kallt via 
en kalldosering. Mängden returasfalt som kan tillsättas varierar bl a beroende på 
verksutrustning från 5 – 80 %. I satsverk är den oftast lägre än i trumblandningsverk. Satsverk 
med utrustning för separat uppvärmning av asfaltgranulatet genom s k parallelltrumma tillåter 
de högsta inblandningarna. Avgörande för vilken mängd returasfalt som är möjlig att tillsätta 
är förutom processutrustning bl a returasfaltens egenskaper och de krav som ställs på den 
färdiga produkten. 
 
I satsblandningsverk kan asfaltgranulat tillsättas på följande sätt (bild 4-1): 
1. direkt i blandaren – granulatet uppvärms i massan 
2. till torkat och uppvärmt stenmaterial vid varmtransportören innan varmsikten – granulatet 

uppvärms av det varma stenmaterialet 
3. i huvudtorktrumman – granulatet uppvärms av stenmaterialet 
4. i separat torktrumma, ”parallelltrumma”, – granulatet uppvärms i torktrumman. 
 
De tre första metoderna innebär att stenmaterialet i varierande grad måste överhettas för att 
den slutliga asfaltmassan skall få tillräckligt hög temperatur. Överhettning av stenmaterial kan 
medföra en viss extra förhårdning av det nya bindemedlet och i viss mån också av det gamla. 
När parallelltrumma används behöver normalt inte stenmaterialet överhettas. Rökgaserna från 
parallelltrumman förbränns i den ordinarie trumman, vilket innebär att metoden ger mindre 
utsläpp. Vid de tre första metoderna kan normalt upp till ca 20 % granulat inblandas. Vid 
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högre inblandning kan problem uppstå bl a med massatemperatur och ångbildning. 
Uppvärmning genom parallelltrumma möjliggör större inblandning av granulat. 
 
1) Inblandning direkt i blandaren 2) Inblandning i elevatorn 

  
 
3) Inblandning i torktrumman 4) Inblandning genom parallelltrumma 

  
 
Bild 4-1 Schematisk skiss över verk för satsvis tillverkning av varm massa. Blåfärgade 

ytor markerar var granulatet tillsätts i processen (källa: Asfaltnytt). 
 
I trumblandningsverk sker såväl torkning och värmning som blandning i en roterande 
trumma. Returasfalten tillsätts normalt efter torkning och värmning av det jungfruliga 
stenmaterialet. Vanligen tillsätts returasfalten direkt i trumman (bild 4-2). I speciella verk kan 
en viss förvärmning åstadkommas genom att asfaltgranulatet får passera en utanpåliggande 
trumma (”s k double barrel” eller ”trumma i trumma”, bild 4-3). 

Bild 4-2 Skiss av trumblandningsverk med tillsats av asfaltgranulat(broschyr Ermont). 
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Bild 4.3 Principskiss av trumblandningsverk med dubbeltrumma (ur broschyr Astec). 
 
I ATB VÄG 2002, som är den gällande anvisningen för Vägverket, tillåts vid varm 
återvinning i verk inblandning av asfaltgranulat med upp till 20 % för slitlager och 30 % för 
bind- och bärlager. Detta gäller under förutsättning att bindemedlet i granulatet inte är för 
hårt, att mjukpunktsförändringen inte är större än vad som föreskrivs i ATB VÄG för 
jungfrulig massa, liksom att övriga krav i ATB VÄG för motsvarande beläggningstyp 
uppfylls. Om så är fallet anses tillverkade massor likvärdiga med motsvarande massor 
tillverkade av enbart nytt material. Därmed har de samma användningsområde som 
asfaltmassor tillverkade med nytt material. 
 
Om högre inblandning av granulat förekommer får man från fall till fall räkna på vad 
slutprodukten får för egenskaper. Bäst sker detta genom provning av produktens prestanda 
och beständighet. 

Halvvarm återvinning i verk 
Kännetecknande för den halvvarma processen är att temperaturen ligger i registret 50–120 oC 
(oftast 50–80 oC) och att det tillsatta bindemedlet är mjukbitumen. Den granulerade 
returasfalten tillsätts på samma sätt som nytt material och uppvärmningen sker vanligen med 
vattenånga under högt tryck (bild 4-4). 
 
Verken är förhållandevis lätta att flytta vilket innebär att etableringar för relativt små mängder 
kan göras. De bindemedel som används är mjuka vilket gör metoden lämplig att använda på 
vägar där flexibilitet är en önskvärd egenskap och mjuka bindemedel är möjliga att använda. 
Med andra ord lite kyligare klimat och inte alltför tung och intensiv trafik som annars kan 
orsaka spårbildning genom plastisk deformation i asfaltlagret. 
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Bild 4-4 Halvvarm återvinning i verk. 

Kall återvinning i verk 
Kännetecknande för den kalla processen är att den saknar uppvärmningsenhet (bild 4-5). 
Kallblandningsprocessen använder ett relativt enkelt förfarande och utförs mestadels i 
kontinuerliga verk med kapaciteter upp till ca 120 ton/h. Verken är lätta att flytta och tillåter 
etablering för relativt små mängder. Trafikmängden på vägar och gator där kall återvinning 
används överstiger sällan ÅDTt 1 500 fordon. Stenmaterialfraktioner och/eller granulerad 
returasfalt proportioneras i ouppvärmt och naturfuktigt tillstånd vanligen in i en kontinuerlig 
blandare där bindemedelstillsats sker. Även satsblandningsverk finns för kall tillverkning. 
Endast bindemedlet, som kan vara i form av bitumenemulsion, mjukbitumen eller 
bitumenskum, värms. Olika processer finns för tillsättning av bindemedel, fraktionerad 
returasfalt (asfaltgranulat) och nytt stenmaterial. 
 

 
Bild 4-5 Kall återvinning i verk. 
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4.2.2 Återvinning på plats 

Allmänt 
Återvinning på plats innebär att befintlig asfalt med eller utan uppvärmning sönderdelas och 
återvinns vanligen med tillsats av bindemedel, stenmaterial eller ny asfaltmassa eller någon 
kombination av dessa. Tabell 4-2 ger en grov översikt över återvinningsmetoder att användas 
på plats. 
 
Tabell 4-2 Metoder vid återvinning på plats. 
 
Metod Användning Tillsatt 

bindemedel 
Tillsatt asfaltmassa 

Varm återvinning 
på plats 
(Repaving) 

För slitlager i 
samtliga trafikklasser 
och vägtyper.  

 40-60 kg/m2 ny asfaltmassa läggs 
ovanpå det rivna och utjämnade 
befintliga asfaltlagret. 

Varm återvinning 
på plats 
(Remixing) 

För slitlager i 
samtliga trafikklasser 
och vägtyper.  

Bitumen eller 
speciell mjuk-
görare kan 
tillsättas. 

15-30 kg/m2 ny asfaltmassa 
tillsätts och blandas med 
asfaltgranulat från befintligt 
asfaltlager. 

Varm återvinning 
på plats 
(Remixing Plus) 

För slitlager i 
samtliga trafikklasser 
och vägtyper.  

Bitumen eller 
speciell mjuk-
görare kan 
tillsättas. 

Ca 40 kg/m2 ny massa läggs 
ovanpå det remixade lagret. 

Halvvarm 
återvinning på 
plats (halvvarm 
remixing) 

För slitlager i 
trafikklasser under 
medel. 

 15-25 kg/m2 ny asfaltmassa 
tillsätts och blandas med 
asfaltgranulat från befintligt 
asfaltlager. 

Kall återvinning 
på plats (kall 
remixing) 

För slit- och bärlager, 
oftast i något lägre 
trafikklasser. 

Bitumen-
emulsion eller 
bitumen som 
skummas. 

(Tillsats av bindemedel och 
stenmaterial upp till ca 20 %.)  

Kall inblandning 
på plats 
(stabilisering) 

För bärlager, oftast i 
något lägre 
trafikklasser. 

Bitumen-
emulsion och 
ev cement. 

(Tillsats av bindemedel och 
stenmaterial normalt upp till ca 
50 %.) 

Kall inblandning 
på plats 
(djupfräsning) 

För bärlager oftast i 
något lägre 
trafikklasser 

 Ev tillsats av stenmaterial 

 

Varm återvinning på plats 
Metoder för varm återvinning på plats riktar sig i första hand mot återvinning av relativt 
homogena slitlager på medel- till högtrafikerade vägar. Lämpliga objekt är vägar med 
avnötningsspår från dubbtrafiken, objekt med måttlig inhomogenitet och objekt med dåliga 
beläggningsskarvar. Återvinning på plats är också speciellt intressant för flerfältsvägar där 
endast delar av vägen skall åtgärdas, exempelvis ett körfält på en motorväg, eftersom 
profilhöjningen blir liten. Den här typen av metoder bör normalt inte användas på vägar med 
plastiska deformationer i beläggningen eller på kraftigt åldrande beläggningar, t ex slitlager av 
dränasfalt, eftersom det kan vara svårt att i högre grad förändra massans sammansättning. Den 
bör inte heller användas där en stor del av ytan har lagningar eftersom det är svårt att anpassa 
tillsatsmassan till ständiga förändringar. Effekten av återkommande värmebehandlingar och 
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varmåtervinning på plats är ännu så länge tämligen okända. En viss försiktighet 
rekommenderas därför med användning av återkommande värmeåtgärder. 
 
Metoden finns i tre varianter nämligen repaving, remixing och remixing plus. 
 
Repaving innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs, omfördelas samt förses med ett 
nytt lager asfaltmassa, i normalfallet 40 - 50 kg/m2, med en och samma maskin i en integrerad 
process. Repaving är en metod som etablerades på 70-talet i Sverige. 
 
Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs upp och blandas med 
nytillverkad asfaltmassa, ca 15-30 kg/m2, och läggs ut med screed i ett lager med tjocklek ca 
30-40 mm (bild 4-6). Rivning, blandning och läggning skall ske i en integrerad process med 
samma maskinenhet. Den rivna massan skall ha sådan värme att blandningen med ny massa 
får rätt utläggningstemperatur. Nytt bindemedel och mjukgörare kan tillsättas. 
 
Remixing Plus kan sägas vara en kombination av remixing och repaving genom att befintlig 
beläggning värms, rivs, tas upp, blandas och läggs ut. Ovanpå det utlagda återvunna 
materialet läggs därefter ett nytt lager asfaltmassa, minst 30 kg/m2. Rivning, blandning och 
läggning skall ske i en integrerad process med samma maskinenhet. En maskin för utförande 
av remixing plus skall således vara utrustad med två screedar. 
 

 
Bild 4-6 Principskiss för utförande av remixing (ur broschyr Wirtgen). 

Halvvarm återvinning på plats 
Befintlig beläggning värms, rivs, tas upp och blandas med nytt material och eventuellt nytt 
bindemedel samt läggs ut igen. Utrustningen för ändamålet består oftast av en enhet som är 
självgående. Metoden används på vägar med beläggning av mjukbitumenmassor eller 
oljegrus. 
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Kall återvinning och kall inblandning på plats 
Med självgående utrustning fräses befintlig beläggning. Bindemedel blandas in i samma 
operation eller i separat moment (bild 4-7). Bindemedlet utgörs av bitumenemulsion eller 
bitumen som skummas. Stenmaterial kan också tillsättas vid behov. 

 
Bild 4-7 Blandningsförfarande i frästrumma samt översikt över de maskiner som behövs 

vid stabilisering med emulsion eller kombinationen emulsion och cement (källa: 
Wirtgen). 

 
Vid kall återvinning på plats (kall remixing) bearbetas endast den befintliga beläggningen. 
 
Vid kall inblandning på plats (stabilisering) däremot blandas också en del av det 
underliggande obundna materialet in. Den senare metoden används oftast då bärlagergruset 
har en olämplig sammansättning vilket vanligen innebär för högt innehåll av finmaterial. 
Emulsionen eller det skummade bitumenet binder finmaterial och oskadliggör på så sätt 
finmaterialet, samtidigt som den också tjänstgör som bindemedel i det behandlade lagret. 
 
Vid kall inblandning på plats (djupfräsning) fräses beläggningen ner tillsammans med 
underliggande obundet material, ev med tillsats av nytt stenmaterial, till ett nytt obundet 
bärlager. Inga bindemedel tillsätts. 
 
Utrustningar för fräsning och blandning har vidareutvecklats de senaste åren. Viktigt för att 
åstadkomma ett bra resultat är att fräsutrustningen ger en god sönderdelning av granulatet och 
en bra fördelning av bindemedlet. 
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Det beläggningsmaterial som skall återvinnas finns i den befintliga beläggningen. Inget 
beläggningsmaterial avlägsnas i normalfallet från vägen (möjligheten att först planfräsa och 
därefter behandla på plats skall dock inte uteslutas). 
 

4.3 Olika möjligheter att återvinna asfalt 
I samband med planering av kommande beläggningsåtgärder på ett eller flera avsnitt av 
belagda ytor är det viktigt att undersöka olika möjligheter och alternativ att återvinna en 
beläggning eller ett beläggningsmaterial. Åtgärdsalternativen bör undersökas utifrån såväl 
ekonomiska som miljömässiga aspekter (mer om detta i kapitlen 2, 3, och 6). I bild 4-8 
illustreras ett antal olika fall. Objekten A, B och C ingår i ett väg- eller gatunät med olika 
förutsättningar vad gäller exempelvis trafikbelastning. 
 

 
Bild 4-8 Exempel på olika fall av återvinning. 
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Returasfalten kan finnas i det objekt som planeras att åtgärdas eller i andra objekt. Det kan 
också förekomma, vilket är särskilt vanligt i kommunala sammanhang, att returasfalten härrör 
från ett antal objekt och att den lagts i ett mellanupplag.  
 
På objekt A kan återvinning på plats vara ett alternativ. Ett annat kan vara att avlägsna hela 
beläggningen eller delar av den, exempelvis genom s k lådfräsning. Därigenom erhålles en 
returasfalt som måste processas så att den kan blandas in i exempelvis asfaltmassa genom 
varm återvinning i verk. Denna återvinningsmassa kan användas för såväl objekt A som 
objekt B. Objekt B kan också vara ägnat för massor som återvunnits halvvarmt eller kallt. 
Objekt C kan föreställa en lågtrafikerad väg eller gata på vilken man kan lägga ut obundet 
granulat eller åtgärda den befintliga konstruktionen genom fräsning och ev inblandning i 
befintlig beläggning och ev obundna lager. Tabell 4-3 sammanfattar ett förslag baserat på det 
hittills förda resonemanget. 
 
Tabell 4-3  Förslag till planerade metodval 
 
Objekt Kategori Trafik Förslag på åtgärd 

 

A1 Väg xx/gata xx Hög Varm återvinning på plats 
A2   Varm återvinning i verk 
    
B3 Väg xx/gata xx Medel/låg Varm återvinning i verk (massan används på annat 

objekt.) 
B4   Kall eller halvvarm återvinning i verk 
    
C5 Väg xx/gata xx Medel/låg Stabilisering (kall återvinning på plats) 
C6   Förseglat asfaltgranulat på befintligt obundet 

material + ytbehandling 
 
Illustrationen visar de olika möjligheter som återvinning ger men också att omhändertagande 
av returasfalt i så hög förädling som möjligt ställer större krav på planeringen än om man 
enbart arbetar med jungfruliga material. Tillgång och kvalitet på returasfalt varierar från 
objekt till objekt. Där tillgången är kontinuerlig kan en lägre tillsats (5-15 %) i ett varmverk 
vara ett lämpligt sätt att använda returasfalten. 
 

4.4 Metodernas förekomst och användning 
De senaste decennierna har det skett en stark utveckling av återvinningsmetoder vilket 
givetvis påverkat resp metoders förekomst och användning. Tillgång på lämpliga objekt, 
returasfalt o s v, påverkar metodernas användning. Bild 4-9 visar Vägverkets återvinnings-
mängder åren 1995-1998 fördelade på olika huvudtekniker. 
 
Ett närmare studium av fördelningen mellan olika återvinningsmetoder år 1999 ger vid 
handen mer detaljerad information som visas i bild 4-10. 
 
Den totala mängden återvunnen returasfalt var under 1999 ca 560 000 ton. Den siffran 
innefattar enbart den andel i återvinningsbeläggning eller nedfrästa massor som utgörs av 
returasfalt. Jungfruliga material har frånräknats. I grova drag var ungefär hälften av all 
asfaltåtervinning det året kall återvinning. Av den andra halvan var ca två tredjedelar varm 
återvinning och resterande del var halvvarm återvinning. 
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Med djupfräsning avses beläggning och obundet material som fräses ner i vägkroppen. Om 
fräsmassorna anrikats med bindemedel kallas det stabilisering. Vid varm remixing har det 
antagits att det remixade lagret till 75 % utgörs av återvunna massor och vid repaving antas 
återanvänd mängd massa vara lika stor som den tillsatta mängden ny massa. 
 

 
Bild 4-9 Vägverkets återvinningsmängder åren 1995-1998. 
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Bild 4-10 Återvinningsmängdernas fördelning på olika återvinningsmetoder, Vägverket 
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Hur återvinningen av returasfalt har utvecklat sig över tiden framgår av bild 4-11. 
Återvinningen till ny asfalt på det statliga vägnätet ligger i genomsnitt på ca 500 000 ton per 
år för de senaste 7 åren. Variationerna antas bero på variationer i budgetnivåer och på riktade 
satsningar. Återvinning av returasfalt till obundna lager har varierat mellan 50 och 200 tusen 
ton per år. 
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Bild 4-11 Mängden returasfalt som återvunnits på det statliga vägnätet 1995-2001. 
 
Mängden returasfalt i upplag har minskat under senare år vilket framgår av bild 4-12. Det är 
en logisk utveckling som resultat av Vägverkets medvetna satsning på återvinning. 
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Bild 4-12 Mängden returasfalt fanns i upplag hos Vägverket åren 1995-1999. 
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5.1 Allmänt 
Vid återvinning av asfalt arbetar man dels med returasfalt (i varierande andelar) och dels med 
vad man brukar kalla jungfruliga material; d v s bitumen och stenmaterial. För att kunna 
formulera en lämplig sammansättning av exempelvis en asfaltmassa innehållande 
returasfalt, behöver man dels kännedom om returasfalten och dess egenskaper, och dels om 
de jungfruliga materialen. De jungfruliga materialens egenskaper styrs i regel av de 
specifikationer med tillhörande provningsmetoder som återfinns i exempelvis ATB VÄG. 
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Bild 5-1 Uppgrävda asfaltmassor (returasfalt) i mellanlager. 
En relevant karakteristik av returasfalten är också nödvändig för att man skall kunna välja 
rätt återvinningsmetod eller avgöra om återvinning överhuvudtaget är möjlig. I 
karakteristiken ingår sådana element som sammansättning och egenskaper liksom hur dessa 
varierar över objektet. Med egenskaper avses såväl ingående komponenters (bindemedel och 
sten) egenskaper som storleksfördelning och bindemedelsinnehåll. 
 
Returasfalt kan bestå av uppgrävda massor från borttagning av delar av eller hela 
konstruktioner i samband med ledningsarbeten, om- och nybyggnader o d (bild 5-1). Den kan 
också bestå av massor från plan- eller lådfräsningar i samband med reparationer eller av 
asfaltgranulat åstadkommet genom krossning och sortering (bild 5-3). 
 
Viktigt vid karaktärisering av returasfalt är att representativa prov kan tas ut. En metod-
beskrivning har upprättats för provtagning av returasfalt: ”Provtagning av asfaltmaterial för 
återvinning.” VV Publikation Nr 1999:162 (VVMB 620). Den beskriver provtagning från 
befintlig väg eller från returasfalt i upplag. I metoden anges också rekommenderade 
provningsfrekvenser. 
 

5.2 Materialkomponenter i returasfalt 
Returasfalt består i huvudsak av bituminöst bindemedel och stenmaterial. Därtill kan det 
finnas tillsatser såsom fibrer, vidhäftningsmedel och däcksgummi. Returasfalt från 
specialbeläggningar kan innehålla tillsatser som är av okänd sammansättning. 

5.2.1 Bituminösa bindemedel 
De bindemedel som förekommer i returasfalt är i regel bitumenbaserade. Till denna grupp 
räknas penetrationsbitumen, mjukbitumen och bitumenlösning. I vissa sammanhang 
förekommer gjutasfalt som har ett mycket hårt bindemedel. De förstnämnda bindemedlen kan 
ha existerat i emulsionsform vid framställningen av beläggningen. Vägolja, som är det 
mjukaste bituminösa bindemedlet som använts i modern tid, kan också förekomma. 
Ytterligare en typ av bindemedel, som användes fram till 1973, är stenkolstjära. 
Användningen upphörde genom en frivillig överenskommelse inom asfaltindustrin i Sverige. 
Stenkolstjäran användes ren eller utblandad med bitumen (asfalttjära). Tjäran eller asfalttjäran 
användes framför allt i tankbeläggningar som ytbehandling, indränkt makadam eller 
massabunden makadam. I massabeläggningar är det främst användning i samband med s k 
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tjärbränning som har haft märkbar omfattning. Mer om stenkolstjära finns att läsa i kapitel 2 i 
denna handbok. 
 
De bituminösa bindemedel som återfinns i en returasfalt har i regel förändrats i förhållande till 
sina ursprungliga egenskaper. Processen vid framställning, t ex uppvärmning och blandning i 
ett asfaltverk, transport och utläggning, gör bindemedlet hårdare. I den efterföljande 
brukstiden hårdnar bindemedlet ytterligare genom olika delprocesser som går under den 
gemensamma benämningen ”åldring”. Processerna är: 
• oxidation genom inverkan av syret i atmosfären 
• förlust (avdunstning, migrering) av lättare beståndsdelar 
• fysikaliskt hårdnande 
• hårdnande genom utsöndring. 
 
Det är inte fel att påstå att varje beläggningslager utfört vid en viss tidpunkt har unika 
bindemedelsegenskaper. Det beror på att olika bindemedel har använts vid framställningen 
och att åldringsprocessen därefter varit olika. Vid upptagning genom rivning eller fräsning 
blandas i regel lager av olika ursprung och sammansättning i den borttagna returasfalten. 

5.2.2 Stenmaterial 
Om det bituminösa bindemedlet kan sägas vara unikt för varje objekt är stenmaterialet det 
likaså. Generellt gäller dock att stenmaterial till slitlager har haft större krav på sig i alla 
avseenden än stenmaterial till bindlager och i synnerhet till bärlager. Sedan en väg byggts 
underhålls den och på ett gammalt slitlager kan det komma att läggas justeringslager, 
eventuell påbyggnad i förstärkningssyfte samt nya slitlager. Vid upptagning genom rivning 
eller fräsning sammanblandas i regel stenmaterialkvaliteter från olika lager i returasfalten. 
Dock kan det vid lagervis fräsning finnas goda möjligheter att särskilja och ta till vara ett 
granulat innehållande högkvalitativt stenmaterial för återvinning till nytt slitlager av hög 
kvalitet. Såväl själva borttagningen som efterföljande processer kan påverka kornform och 
kornstorleksfördelning hos stenmaterialet vilket innebär att man kommer allt längre ifrån de 
ursprungliga egenskaperna. 

5.2.3 Övrigt 
I returasfalt kan det finnas tillsatser såsom fibrer, vidhäftningsmedel och däcksgummi. 
Returasfalt från specialbeläggningar kan även innehålla tillsatser som är av okänd 
sammansättning, t ex polymermodifierade bindemedel. Även rester av vägmarkeringsmaterial 
kan förekomma i returasfalt. 
 
Under brukstiden kan en asfaltbeläggning förorenas med ämnen alltifrån åkerjord och 
djurspillning till oljor, avisningsmedel och däcksrester. 
 

5.3 Tillförda nya materialkomponenter 

5.3.1 Bituminösa bindemedel 

Allmänt 
Vid de flesta former av asfaltåtervinning tillsätts ett bindemedel i ren form eller också ingår 
det i en asfaltmassa (vid repaving och remixing). Bindemedlet kan antingen vara bituminöst 
(vanligen bitumen, mjukbitumen eller bitumenemulsion ) eller hydrauliskt (cement, flygaska 
m m). Ibland, som vid stabilisering på plats, kan en kombination av bituminöst bindemedel 
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och hydrauliskt bindemedel förekomma. Val av bindemedel styrs av den process som används 
och den återvinningsform som väljs. I kalla processer används i regel bitumenemulsion, vid 
halvvarma mjukbitumen och vid varma penetrationsbitumen. Det förekommer i vissa fall att 
man tillsätter s k föryngringsmedel (eng ”rejuvenators”). Dessa är i regel s k oljedestillat av 
mineraliskt ursprung. 
 
Basen för de bituminösa bindemedlen är bitumen som vanligtvis framställs genom (vakuum) 
destillation av råolja. Av bitumen kan framställas bl a polymermodifierat bitumen, 
bitumenlösning samt bitumenemulsion. I det följande ges en kort beskrivning av de olika 
bindemedelstyperna. De som önskar en mer ingående beskrivning hänvisas till 
bindemedelslitteraturen. FAS Asfaltbok (1) liksom Shell Bitumen Handbook (2) och VTI-
Notat 74-1999 (3) innehåller avsnitt om bituminösa bindemedel. 

Bitumen och mjukbitumen 
Bitumen framställs i ett antal hårdhetssorter som vid klassning antingen beskrivs med hjälp av 
penetration eller viskositet. Penetrationsbestämningen används för de hårdare sorterna 
(bitumen) medan viskositetsbestämningen används för de mjukare (mjukbitumen). Bild 5-2 
beskriver de båda hårdhetsskalorna och relationen mellan dem. De olika bitumen- och 
mjukbitumensorterna specificeras m a p sina egenskaper, oftast i termer av konsistensmått vid 
olika temperaturer (viskositet, penetration, mjukpunkt osv). Konsistensmåtten har valts med 
hänsyn till önskade egenskaper vid såväl produktion av beläggning (blandning, spridning, 
bearbetning m m) som vid beläggningens långtidstjänst i en belagd yta. Flampunkten är 
relaterad till säkerhetsmässiga aspekter vid användning t ex hantering och uppvärmning. 
Slutligen är det av intresse att ha kännedom om den härdning som inträffar vid asfaltmassans 
framställningsprocess liksom den tidsmässigt kopplade långtida härdningen på vägen, den s k 
åldringen. 

 

Bild 5-2 Illustration av olika bitumensorter 
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Den i Sverige allmänt använda specifikationen återfinner man i ATB VÄG, kapitel I. Den 
senaste infördes i regelverket den 1 juni 2000 och är den gemensamma som tagits fram som 
europastandard (EN 12 591:1999, se Appendix 2). 
 
Bitumen och mjukbitumen kan i uppvärmt tillstånd blandas med returasfalt och stenmaterial. 
Bitumen kan även bringas att skumma genom att vatten tillförs. Skumningen innebär att man 
får en bättre fördelning av bindemedlet vid kalla blandningsprocesser. 

Polymermodifierat bitumen 
Polymerer omfattar två huvudgrupper av ämnen: elastomerer och plastomerer. Avsikten med 
polymermodifiering av bitumen är framförallt att göra det styvare så att en asfaltbeläggning 
gjord på asfaltmassa klarar högre laster vid höga temperaturer utan att spårbildning inträffar, 
eller att göra den mer flexibel bl a vid låga temperaturer. Polymermodifiering används också 
för att göra en beläggning mer resistent mot exempelvis bränslespill. 

Vägolja 
Vägolja är ett mycket mjukt bindemedel som ursprungligen togs fram för framställning av 
oljegrus. Det är en produkt som även har använts till kall återvinning av oljegrus. Vägoljan 
har av miljöskäl i praktiken försvunnit från den svenska marknaden. 

Bitumenlösning 
Bitumenlösning framställs i regel genom upplösning av bitumen i ett oljedestillat, t ex nafta. 
Därigenom får bindemedlet en lägre viskositet och förbättrad vätningsförmåga, vilket innebär 
att det kan hanteras vid lägre temperaturer än det rena bitumenet. Bitumenlösning används 
idag inte vid återvinning av asfalt i Sverige. 

Bitumenemulsion 
Bitumenemulsion är en finfördelning av bitumen i vatten. Finfördelningen åstadkoms genom 
att uppvärmd bitumen och vatten innehållande kemikalier av ytaktiv typ (i regel katjoniska 
aminer eller kvartära ammoniumföreningar) blandas i en kolloidkvarn. Bitumenet bilder den 
s k inre fasen i emulsionen i form av små kulor (ca 1–10 µm). Vattnet utgör den yttre fasen. 
Bitumeninnehållet varierar mellan de olika sorter som tillverkas och ligger vanligen i 
intervallet 50–70 %. Genom emulgeringen blir bindemedlet hanterbart även vid 
förhållandevis låga temperaturer. Bitumenemulsioner karakteriseras i regel genom jonaktivitet 
(katjon-anjon, nonjon), brytningssnabbhet, pseudo-viskositet och innehåll av bitumen. Vid 
kontakt med stenmaterial och genom torkning bryter emulsionen och bitumenets duktila 
egenskaper återskapas därmed. 
 
Den i Sverige allmänt använda specifikationen för bitumenemulsion återfinns i ATB VÄG 
kapitel I. En europeisk standard remissbehandlas f n men beräknas inte vara införd i Sverige 
förrän 2003. 

5.3.2 Hydrauliska bindemedel 
Ett hydrauliskt bindemedel reagerar med fuktighet (hydration av främst kalciumsilikater) och 
Portlandcement utgör det klassiska exemplet. Utomlands är det vanligt att man blandar in (ca 
30 vikt-%) flygaska eller malen hyttsand i cementet. Dessutom förekommer det andra typer 
av mindre vanliga specialcementer. 
 
Inom europastandardiseringen (CEN TC 227 Vägmaterial) betecknar man även olika 
materialkombinationer (inte alltid innehållande ett bindemedel) med självbindande förmåga 
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som hydrauliskt bundna material, även när bindningen är av annan natur, t ex att en 
puzzolan- eller karbonatiseringsreaktion sker. Kalkbundet material räknas således hit. 
 
Även om ren kalk (vanligen i släckt form) inte är ett hydrauliskt bindemedel används den på 
samma sätt som Portlandcement i asfaltmassa för vidhäftningsförbättring. Även malen 
hyttsand kommer till användning. I sådana fall är halten ganska låg, typiskt 1-2 vikt-% av 
stenmaterialets vikt. Sådana aktiva filler tillsätts främst i varmblandad asfaltmassa, men bör 
göra god nytta även vid kallblandad massa, eventuellt i något högre halt. 
 
Portlandcement används dessutom i högre halt som bindemedelskomponent, dels för att göra 
en kallblandad massa mindre vattenkänslig vid utläggning (cementkornen binder fukt), dels 
för att få ett styvare, bärigare lager både på kort och lång sikt. Man kan påverka egenskaperna 
hos lagret genom att variera cementhalten. Alltför styvt material bör dock inte användas på 
dåligt underlag. Utomlands förekommer blandningar t ex som består av 50 vikt-% bitumen 
och 50 vikt-% cement. Stabiliseringsmaskiner, som hanterar båda bindemedlen, finns 
utvecklade. 

5.3.3 Stenmaterial 
Stenmaterialet som tillsätts måste vara tillräckligt resistent mot dubbslitage vid användning i 
slitlager och i övrigt lämpligen uppfylla kraven i ATB VÄG. Typiska svenska stenmaterial är 
hydrofila (d v s häftar dåligt till bitumen vid närvaro av fuktighet), men det är en fördel om 
stenmaterialet har en god vidhäftning. Tillsats av ett aktivt filler ger en mycket god effekt 
enligt erfarenheter från varmblandad massa.  
 
Krossad betong kan nyttjas som stenmaterial men är porös och bitumenhalten kan behöva 
ökas. Kvaliteten och beständigheten hos krossad betong kan variera stort, något som måste 
beaktas särskilt vid användning i slitlager. Restprodukter som metallurgiska slagger kan 
användas efter specialutredning. 

5.3.4 Övriga tillsatser 
Liksom vid tillverkning av beläggning med jungfruliga material förekommer att man tillsätter 
ämnen i syfte att åstadkomma förbättrade egenskaper. Hit räknas vidhäftningsmedel, fibrer, 
polymera material m m. En speciell grupp utgörs av s k föryngringsmedel vars syfte är att 
fungera som mjukgörare av härdat eller åldrat bindemedel i returasfalten. Föryngringsmedlen 
(eng rejuvenators) är i regel oljedestillat. Deras effekt på bindemedelsegenskaperna är inte till 
fullo klarlagda. Dock pågår ett forskningsprojekt på KTH där bl a effekterna av tillsatta 
bindemedel och föryngringsmedel i returasfalt undersöks (4). 
 

5.4 Returasfaltens inverkan på återvunnen beläggning 
Av en beläggning, oavsett om den är ny och producerad av helt nya material, om returasfalt 
ingår i den eller om den använts ett antal år, förväntar vi oss att den skall ha vissa egenskaper. 
Dessa egenskaper kan uttryckas i termer som: 

• nötningsresistens (slitlager) 
• lastfördelande förmåga (bind- och bärlager) 
• deformationsresistens 
• lågtemperaturegenskaper 
• flexibilitet och självläkande förmåga 
• utmattningstålighet 
• jämnhet 
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• friktion/textur. 
 
Därutöver får egenskaperna inte förändras nämnvärt över tiden under inverkan av trafik och 
omgivning (vatten och temperatur). Denna egenskap brukar sammanfattas under 
benämningen beständighet. Egenskaperna hos beläggningen påverkas av egenskaperna hos 
ingående material, d v s i huvudsak tillsatt asfaltgranulat, stenmaterial och bitumen, och i hur 
stora andelar dessa ingår. 
 
Ovannämnda egenskaper kan bestämmas i laboratoriet och i vissa fall finns krav uppställda i 
gällande anvisningar såsom ATB VÄG. Oftast uttrycks dock kraven indirekt med vad vi 
kallar ”vikarierande egenskaper”, såsom kornstorleksfördelning, bindemedelshalt, hålrums-
halt, bitumenfyllt hålrum, packningsgrad, o s v.  
 
För de ingående materialen, i de fall de är jungfruliga, finns det specifikationer i gällande 
anvisningar. Returasfalten ”är som den är” och det gäller att få fram en karakteristik som är av 
tillräcklig kvalitet. Returasfalten innehåller i huvudsak bindemedel och stenmaterial samt 
eventuella tillsatser. Den har som regel legat under trafik och påverkats av omgivande miljö. 
Vid processen som kan föregå återvinning, t ex upptagning (eventuellt med värmning), 
krossning och sortering, liksom under själva tillverkningsprocessen, kan returasfaltens 
egenskaper påverkas. Stenmaterialet kan krossas ned och bindemedlet hårdnar för att nämna 
något om denna inverkan. 
 
Den inverkan returasfalten får på den återvunna beläggningen beror egentligen på tre faktorer: 

• använd återvinningsmetod och process 
• mängd som inblandas (andel returasfalt) och 
• egenskaperna hos returasfalten. 

 

 
Bild 5-3 Asfaltgranulat i mellanlager. 
 
I idealfallet får vi ett fullständigt samgående mellan nya material och inblandad returasfalt. 
Förutsättningarna för att detta skall inträffa är störst vid varm återvinning. Vid kall 
återvinning är i normalfallet förutsättningarna för samgående sämst. Se vidare kapitel 7-11. 
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5.5 Provtagning och karakterisering 

5.5.1 Vilken karakteristik behöver vi? 
Den karakteristik som kan vara lämplig bestäms av vad den skall användas till:  

• förundersökning - kan en beläggning eller ett mellanupplag användas för 
återvinning och i så fall med vilken eller vilka metoder ?  

• arbetsrecept - karakteristiken behövs för proportioneringen.  
 
I det förstnämnda fallet kan karakteristiken vara mer översiktlig och i det andra fallet mer 
detaljerad. I karakteristiken kan lämpligen ingå: 

• kornstorleksfördelning 
• bindemedelshalt 
• stenmaterialegenskaper och  
• bindemedelsegenskaper.  

 
För att kunna styra tillverkningsprocessen kan man dessutom behöva veta vattenhalten i 
materialet. Karakteristiken kan avse material som inte processats, t ex befintlig beläggning i 
hårdgjord yta, material som delvis processats (uppbruten eller fräst asfalt) och sådant som 
processats till asfaltgranulat (krossat och sorterat). I processat material kan det ha visst 
intresse att analysera det sammansatta materialets ”kornstorleksfördelning”. Den tas fram 
genom tvättsiktning. I det följande beskrivs tillvägagångssättet för de fall som visas i bild 5-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5-4  Principskiss för olika fall av karakterisering. 

5.5.2 Karakterisering för metodval 
Vi kan urskilja två fall: återvinning på plats och återvinning i verk. Behovet av karakteristik i 
de två fallen är i vissa avseenden lika, i vissa olika. 

Återvinning på plats 
Vid återvinning på plats är det viktigt att man får en uppfattning om beläggningens 
egenskaper, dels ned till det djup som återvinningen avser, och dels om egenskaperna varierar 
över objektet. Det är ju inte ovanligt att lokala reparationer eller fläckvisa justeringar gjorts 
någon gång i de övre lagren. Även ytegenskaperna kan vara av intresse. Ett slitlager med låg 
friktion på grund av polering, kan t ex vara olämpligt att återvinna till nytt slitlager på grund 
av risken för halka, om inte en stor andel nytt poleringsresistent stenmaterial tillsätts. 
Återvinningsdjupet ligger oftast på 25–40 mm och berör därför ett eller flera befintliga 

Metodval Proportionering

På plats I verk På plats I verk 

Beläggning Beläggning UpplagUpplag
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beläggningslager. Det första som bör undersökas är om det finns dokumenterade uppgifter i 
t ex en väg-, gatu- eller flygfältsdatabank. Fakta behövs om vad de olika lagren består av, 
vilken tjocklek de har och tidpunkten när de är utförda. Det är dock inte alltid säkert att 
uppgifterna i databankerna är riktiga. Uppgifter kan vara fel införda och åtgärder som utförts 
kan ha blivit ofullständigt dokumenterade. 
 
Nästa steg är att utifrån kända data utföra relevanta provtagningar. Dessa behöver vid 
bestämmande av återvinningsmetod inte vara så omfattande. Ett antal borrprover tas ut för 
undersökning av i första hand bindemedelsegenskaper och sammansättning. På borrproven 
kan också tjockleken bestämmas hos de olika lagren. Är det från början inte klart vilken 
metod som skall användas för återvinningen, och därmed t ex vilket djup provtagningen bör 
avse, måste provkropparna delas inför komponentanalysen. 
 
Analysresultaten från borrproven ger vanligen inte en helt rättvisande bild eftersom 
materialen kan påverkas av återvinningsprocessen. Vid provtagningen kan ett slumpmässigt 
förfarande användas för bestämning av plats för provtagningen. Förfarandet finns beskrivet i 
metodbeskrivningen VVMB 620 som nämnts ovan. Styrd provtagning kan användas som 
komplement för att lokalisera avvikande partier. 

Återvinning i verk 
Vid återvinning i verk kan två fall förekomma: 

• asfaltlager i befintlig konstruktion avses användas 
• returasfalt finns (mer eller mindre processad) i upplag. 

 
I det första fallet handlar det om att avgöra egenskaperna ned till ett begränsat djup eller fullt 
djup. Om det på förhand bestämts att endast planfräsning skall utföras, d v s att avlägsna mer 
ytliga skikt, att fräsa låda eller att helt avlägsna den befintliga konstruktionen underlättas valet 
av sätt för att karakterisera returasfalten. 
 
Det första som bör undersökas även i detta fall är om det finns dokumenterade uppgifter i t ex 
en väg-, gatu- eller flygfältsdatabank. Fakta behövs om vad de olika lagren består av, vilken 
tjocklek de har och tidpunkten när de är utförda. 
 
Nästa steg är att utifrån kända data göra en provtagning. Vid metodval blir förfarandet 
detsamma som vid återvinning på plats. Ett antal borrprover tas ut för undersökning av i första 
hand bindemedelsegenskaper och sammansättning. Genom borrproven kan lagertjocklekar 
bestämmas och avstämning kan ske mot eventuella dokumenterade uppgifter. Det kan bli 
nödvändigt att undersöka materialegenskaperna lager- eller skiktvis beroende på metodvalet. 
 
I det andra fallet, när returasfalten finns i upplag, sker provtagningen slumpmässigt från 
massorna i upplaget. Förfarandet finns beskrivet i metodbeskrivningen VVMB 620 som 
nämnts ovan. 

5.5.3 Karakterisering för proportionering 
Två fall kan urskiljas nämligen återvinning på plats och återvinning i verk.  

Återvinning på plats 
Vi utgår från att det fastställts till vilket djup återvinningen skall utföras. Det handlar då om 
att genom provtagning (borrning) få ett tillräckligt säkert underlag för att göra ett arbetsrecept. 
Ett så stort antal provkroppar måste tas ut så att det skall gå att statistiskt säkerställa 
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sammansättning, egenskaper och deras variationer. (Se vidare metodbeskrivning för 
provtagning, VVMB 620). På provkropparna bestäms: 

• kornstorleksfördelning 
• bindemedelshalt 
• stenmaterialegenskaper (andel okrossat, flisighet, hårdhet och nötningsresistens)  
• bindemedelsegenskaper (penetration, mjukpunkt, ev viskositet). 

Återvinning i verk 
Vid återvinning i verk önskar vi ta fram en karakteristik på processat material d v s granulerad 
returasfalt. Prov på returasfalt måste tas på ett sådant sätt att de representerar upplagshögarna. 
(Se vidare metodbeskrivning för provtagning, VVMB 620). På prover tagna ur upplag 
bestäms: 

• kornstorleksfördelning 
• bindemedelshalt 
• stenmaterialegenskaper (andel okrossat, flisighet, hårdhet och nötningsresistens) 
• bindemedelsegenskaper (penetration, mjukpunkt, ev viskositet). 

 

5.6 Kornstorleksfördelning hos returasfalt i granulatform 
Det finns i princip två olika typer av asfaltgranulat: 
 

• Krossade schaktmassor av asfalt med ett relativt lågt bindemedelsinnehåll och stor 
andel av obundet stenmaterial. De består vanligen av äldre beläggningar och den här 
typen av massor är vanlig hos kommunerna 

• Fräsmassor av asfalt med relativt högt bindemedelsinnehåll och liten andel av obundet 
stenmaterial. De består vanligen av yngre beläggningar som fräses bort i samband med 
beläggningsunderhåll såväl på det statliga som på det kommunala vägnätet. 

 
Krossade schaktmassor kan vara lämpliga för återvinning till obundna lager genom sitt 
relativt låga asfaltinnehåll medan fräsmassor med högt bitumeninnehåll i första hand bör 
användas till asfaltåtervinning. 
 
Graferna nedan redovisar resultat av analyser från VTI:s verksamhet. Bild 5-5 och 5-6 visar 
kornstorleksfördelning för fräsmassor respektive krossade schaktmassor. I bild 5-5 har 
stenmaterialet extraherats fram medan de i bild 5-6 endast har tvättsiktats. 
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Bild 5-5 Kornstorleksfördelningen hos asfaltgranulat efter extraktion. 
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Bild 5-6 Kornstorleksfördelningen hos asfaltgranulat efter tvättsiktning. 
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6.1 Inledning 
Avsikten med kapitlet är att påverka den som väljer metod att göra en ordentlig 
genomgång av objektet och de återvinningsmöjligheter som står till buds innan 
beslut om metod slutgiltigt fattas. Självfallet åligger det den som gör utredningen 
för metodvalet att så noggrant som möjligt ta reda på alla fakta och göra egna 
bedömningar med ledning av egna och andras erfarenheter. Det finns ingen facit, 
men ju noggrannare kartläggningar som görs och ju bättre man följer upp 
tillståndet på utförda åtgärder med olika återvinningsmetoder, desto bättre 
kommer valet att bli. Därmed kommer även åtgärdskvalitet och 
underhållsekonomi att kunna förbättras.  
 
Här förutsätts att ett objekt har fallit ut för åtgärd, att tillståndsvärdering hos objektet 
har gjorts och att någon typ av återvinning kan bli aktuell. 
 

Det objekt som skall beläggas bör utredas och beskrivas så väl 
som möjligt i syfte att få fram en återvinningsbeläggning 

som är väl anpassad till objektets tillstånd och rådande 
förhållanden. En utredning av objektet bör ske i god tid 
före det tänkta utförandet. Då kan eventuella 
förberedande arbeten, såsom åtgärder för att förbättra 

objektets dränering och vattenavrinning, hinna bli utförda 
innan beläggningsåtgärden sätts in. Kom också ihåg vid 

upphandling av entreprenör att ge tillräckligt med tid mellan 
beställning och utförande. Då får entreprenören möjlighet att utföra materialanalyser 
och proportionering i lugn och ro för framtagande av bästa möjliga slutprodukt. Om 
befintlig beläggning på ett objekt skall återvinnas till samma objekt bör 
upphandlingen helst ske året innan utförandet.  
 
Det bör noteras att vi här endast hanterar själva asfaltbeläggningen och dess 
egenskaper. För dimensionering av nya vägar och för förstärkning av gamla vägar 
hänvisas till ’ATB VÄG’ eller andra gällande allmänna tekniska beskrivningar.  
 
Trafikbelastningen har stor betydelse för valet mellan återvinningsmetoder med 
avseende på användning av varm-, halvvarm- eller kall teknik. Detta beror bland annat 
på att högtrafikerade vägar och flygfält oftast kräver högvärdiga material, vilket 
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vanligen begränsar användningen av andra metoder än varm teknik. Som framgår av 
bild 6-1, används varm teknik oftast där trafiken är att betrakta som hög, medan kall 
eller halvvarm teknik oftast används vid återvinning av massor på låg- och 
medeltrafikerade vägar. Det måste påpekas att varje återvinningsobjekt är av unik 
karaktär och därför skall varje objekt behandlas och utredas för sig. 
 

Bild 6-1 Principskiss för återvinning av asfalt. 
 
Kapitlet är tänkt att ge viss vägledning vid val av återvinningsmetod. Indelning har 
gjorts i ett antal avsnitt som behandlar olika faktorer som man bör tänka på och ta 
hänsyn till vid valet. Endast de för objektet aktuella metoderna bör värderas. Hur det 
hela är tänkt att fungera redovisas i bild 6-2.  
 

 
Bild 6-2 Flödesschema för val av metod. 
 
I den första avdelningen av kapitlet, avsnitt 6.2-6.8, sorteras de återvinningsmetoder ut 
som bäst lämpar sig för det aktuella objektet. I den andra avdelningen, avsnitt 6.9-
6.11, jämförs och värderas de aktuella återvinningsmetoderna med avseende på 
ekonomi och miljö. Jämförelse görs även med motsvarande metod där enbart 
jungfruliga material används. Det kan i vissa fall, där återvinning är ett tänkbart 
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alternativ, visa sig att en massa tillverkad med nya material är att föredra framför en 
massa innehållande återvunnet material. 
 
Återvinning av asfaltbeläggningar kräver, i ännu högre grad än vid nytillverkning, 
noggrannhet och stor omsorg i alla led. Asfaltgranulat är en materialkomponent vars 
egenskaper kan variera beroende på bl a ursprung, ålder och borttagningssätt. Det 
kräver noggrann karakterisering av granulatet och en mycket omsorgsfull 
proportionering där egenskaperna hos olika materialkombinationer förprovas innan 
det slutgiltiga receptet bestäms. Massan måste ”skräddarsys” så att beläggningen 
anpassas till de ingående materialens egenskaper och till rådande förhållanden på 
objektet. 
 
För att underlätta för läsaren har två exempel i form av två fiktiva objekt lagts in i 
kapitlet. Exempel 1 ligger inom dubbel ram på blå botten och utgör en lågtrafikerad 
väg. Exempel 2 ligger inom dubbel ram på guldgul botten och innefattar en 
högtrafikerad stadsgata. Exemplen har placerats längst bak i kapitlet. 
 

6.2 Objektkategorier 
Det kan vara praktiskt för kommande resonemang att dela in objekten i olika 
kategorier beroende på användningsområde och trafiklast. Indelningen i kategorier 
framgår av tabell 6-1. I tabellerna har återvinningsmetodernas lämplighet för 
användning inom de olika kategorierna visats översiktligt. Grönt betecknar att 
metoden rekommenderas, gult kräver vidare utredning och rött innebär att metoden är 
mindre lämplig för kategorin. Det bör betonas att tabellerna endast tar hänsyn till 
återvinningsbeläggningarnas erforderliga mekaniska egenskaper i förhållande till 
respektive kategori. 
 
Tabell 6-1 Återvinningsmetodernas lämplighet för olika objektkategorier.  
 
Kate-
gori 

Objekttyp Varm 
åter- 

vinning 

Halvvarm 
åter-

vinning 

Kall 
åter- 

vinning 
 
1 

 
Rullbanor, taxibanor, stationsplattor 
 

   

 
2 

Gator och vägar ÅDTt > 4 000, 
industriplaner, busshållplatser, 
signalkorsningar 

   

 
3 

 
Gator och vägar ÅDTt 1 500 – 4 000 
 

   

 
4 

Korsningar med trafik ÅDTt < 1 500 
utsatta för mekanisk åverkan, 
parkeringsplatser 

   

 
5 

Gator och vägar ÅDTt < 1 500  
vägrenar, GC-vägar, gårdsytor,  
planer med liten trafik 

   

 



Handbok för återvinning av asfalt  Kap 6. Val av återvinningsmetod 
    

  56

Lager av halvvarmt- eller kallt tillverkade beläggningsmassor blir normalt mjukare än 
lager som tillverkas av varmblandade massor. Det beror på att man vid halvvarm- och 
kall tillverkning brukar använda mjukare bindemedel för att massorna skall kunna 
hanteras lättare vid de lägre temperaturerna. Om återvinning av asfaltgranulat från 
varmblandade massor sker halvvarmt eller kallt blir dock beläggningen något styvare 
än vid motsvarande återvinning av asfaltgranulat från halvvarma- eller kalla massor. 
Bindemedlet i granulat från varmblandad returasfalt är hårdare, vilket påverkar 
beläggningens styvhet. Mjukare massor har fördelen att de inte är lika känsliga för 
rörelser som hårdare massor och de har vanligen också en viss självläkande förmåga. 
 

6.3 Klimat 
Kritiskt för en beläggning är främst när tjälen går ur och de obundna lagren kan bli 
vattenanrikade. Då har vägkroppen den sämsta bärigheten och risken för sprickor från 
trafikbelastningen är stor. Ur klimatsynpunkt kan också extremt kalla och extremt 
varma perioder vara kritiska. Långa kalla vinterperioder kan leda till 
lågtemperatursprickor, och under varma perioder på sommaren kan plastiska 
deformationer uppkomma. Detta påverkar valet av bindemedel i beläggningsmassan, 
men har också betydelse för bedömningen av egenskaperna hos returasfalten och för 
valet av metod. För ändamålet finns viss vägledning i avsnittet F4.6.3 ’Val av 
bindemedel till standardbeläggningar’ i ATB VÄG och i kapitlen 7-11 i denna 
handbok. Allmänt gäller att kallare klimat kräver mjukare bindemedel, medan varmare 
klimat och tung trafik kräver hårdare. Hänsyn måste tas till bindemedlets hårdhet i 
granulatet, särskilt vid varm återvinning. 
 
Mjukare beläggningar, som vanligen tillverkas i halvvarma- eller kalla processer, 
klarar de låga vintertemperaturerna bättre än hårda beläggningar. De passar bra på 
lågtrafikerade vägar och planer i kallt klimat och används därför i stor utsträckning i 
Norrland. De används också en hel del på lågtrafikerade vägar som har otillräcklig 
bärighet främst under tjällossningen. 
 
Användning av kemiska medel mot isbildning kan påverka beständigheten hos 
asfaltbeläggningar. De kan ge bruksförluster, stenlossning och förtida nedbrytning. 
Beständigheten påverkas även av vatten och frys/tö-cykler, men den kan förbättras 
genom tillsättning av vidhäftningsmedel av olika slag. För beläggningar som återvinns 
halvvarmt är tillsats av vidhäftningsmedel vid tillverkningen nödvändig på grund av 
fukten, och i emulsionen, som används vid kall återvinning, fungerar de tillsatta 
emulgatorerna som vidhäftningsmedel. 
 
Om isrivning utförs med tandade hyvelstål kan dessa allvarligt skada beläggningar 
med mjukare bindemedel. På ytor med halvvarm- och kall återvinning bör därför 
isrivning undvikas eller utföras med försiktighet. 
 

6.4 Objektstorlek 
Objektets storlek har också betydelse för valet av återvinningsmetod. En viss volym 
behövs t ex för att en verksetablering av ett mobilt asfaltverk ska vara möjlig och en 
viss ytstorlek behövs för det ska bli möjligt att etablera en remixer. Med objekt avses 
här en grupp av beläggningar av samma typ inom ett begränsat geografiskt område. 
Tabell 6-2, som visar metodernas lämplighet i förhållande till objektstorleken, utgår 
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Använd inte 
remixing eller 
repaving på 

beläggningar 
med plastiska 
deformationer. 

ifrån att en etablering är nödvändig. Om ett stationärt eller mobilt verk redan finns 
etablerat kan ett sådant givetvis utgöra ett gynnsamt alternativ även vid små objekt 
 
Eventuell koppling till andra objekt tänks igenom noga. Om volymen är liten kan det 
t ex innebära att uppställning av ett mobilt verk blir för kostsam. Finns det möjligheter 
att samordna andra objekt med objektet? Kan samordning ske med andra beställare i 
närområdet? Sådana kopplingar kan ha betydelse för metodvalet men även för pris och 
kvalitet. 
 
Tabell 6-2 Objektstorlek. 
 

Metod Varm Halvvvarm Kall 
Ton massa Verk Re-

paver 
m2 

Re- 
mixer 

m2 

Verk Re- 
mixer

m2 

Verk Re- 
mixer

m2 

Stabi- 
lise- 
ring 

Granu- 
lat 

< 500  < 5 000 < 5 000  < 5 000  < 5 000   
500-1 500  < 15 000 < 15 000  < 15 000  < 15 000   

1 500- 2 500  > 15 000 < 25 000  > 15 000  > 15 000   
2 500-5 000   > 25 000       

5 000- 10 000          
> 10 000          

 

6.5 Tillståndsbedömning 
Objektets tillstånd kan bedömas t ex enligt ”Bära eller Brista”. Om objektet är 
inhomogent avseende beläggningstyper eller tillstånd bör en indelning göras i 
homogena delsträckor. Varje delsträcka bör då kartläggas för sig. 
Här bör noteras spårbildning, sprickor, ojämnheter m m, som 
har betydelse för val av nästa åtgärd. Det är t ex olämpligt att 
utföra remixing eller repaving på en väg med spår beroende 
på plastiska deformationer i beläggningen. Det kan också 
vara olämpligt att utföra varm återvinning av mycket åldrade 
beläggningar utförda med varmblandad asfaltmassa. 
 
6.5.1 Vägytans tillstånd 
Vägytans tillstånd för objektet är i dessa sammanhang speciellt 
viktigt om beläggningen ska återvinnas till samma objekt. 

Spår 
Spårtypen, svårighetsgraden och utbredningen bestäms. Om beläggningsytan är 
mycket spårig kan det ge stora kvalitetsvariationer på materialet vid alla typer av 
återvinning. Därför bör kraftig spårbildning föranleda särskild utredning, t ex enligt 
nedan, innan återvinningsmetod bestäms. 
 
Spår beroende på nötning 
Om stora spår av nötning uppstått under alltför kort tid, och ingen omfattande 
stenlossning kunnat konstateras, bör stenmaterialets kvalitet undersökas genom att 
analysera extraherat stenmaterial med avseende på kulkvarnsvärde enlagt FAS Metod 
259, sprödhetstal enligt FAS Metod 210 och petrografi. Alternativt kan 
nötningsresistensen provas med Prall-metoden enligt prEN 12687-16 på borrkärnor 
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från objektet. Om stenmaterialets kvalitet är otillfredsställande för objektet bör det inte 
återvinnas i större andelar som slitlager på samma objekt eller på andra objekt med 
likvärdig eller större trafik. Om kraftig stenlossning är orsak till spåren bör det 
återvunna bindemedlets penetration eller mjukpunkt undersökas enligt 6.5.2. 
 
Spår beroende på plastisk deformation 
Om större spår beroende på plastisk deformation i 
beläggningen konstaterats bör beläggningen inte 
återvinnas med remixing eller repaving. Om 
befintlig beläggning är tänkt att läggas över bör 
deformationsresistensen undersökas på borrprov 
enligt 6.5.2. 
 
Spår beroende på otillräcklig bärighet 
Vid spår beroende på dålig bärighet bör 
förstärkningsåtgärd utföras innan nytt slitlager 
läggs. Om man av något skäl inte har möjlighet att 
utföra en fullgod förstärkning bör slitlagret utföras 
med ett flexibelt material. Därvid kan kall- eller 
halvvarm återvinning vara att föredra om inte andra 
faktorer talar emot.  

Sprickor 
Sprickor med olika ursprung är vanliga företeelser i asfaltbeläggningar. Tvärgående 
sprickor som uppkommit utan synbar anledning kan vara lågtemperatursprickor eller 
orsakade av variationer eller rörelser i undergrunden. Sprickbildning av typen 
krackelering tyder vanligen på dålig bärighet om den uppträder i hjulspåren. Om 
krackelering uppstått även vid sidan av hjulspåren, kan det vara ett tecken på termisk 
sprickbildning beroende på att bindemedlet är kraftigt åldrat. I detta fall bör återvunnet 
bindemedel undersökas med avseende på penetration eller mjukpunkt. Se vidare under 
6.5.2. 

Ojämnheter 
Ojämnheter kan påverka valet av återvinningsmetod. Om vägen är alltför ojämn kan 
sammansättningen på granulatet efter fräsning bli ojämn eftersom fräsdjupet i 
beläggningen kommer att variera, och därmed kommer olika materiallager med i 
varierande omfattning. Av samma skäl kan också återvinning på plats ge ojämn 
kvalitet som slutresultat. 

Övriga beläggningsskador 
Andra typer av beläggningsskador definierade enligt ’Bära eller Brista’ är: 

 Separation  Kan leda till beständighetsproblem. 
   Kontrollera beständigheten enligt 6.5.2. 

 Blödande beläggning  Kan leda till plastiska deformationer. 
Kontrollera deformationsresistensen enligt 
6.5.2. 

 Stensläpp   Kontrollera beständigheten enligt 6.5.2.  
 Åldrad beläggningsyta  Undersök bindemedlets egenskaper enligt  

   6.5.2. 
 

Bitumenåldring/förhårdning 
Bitumen hårdnar genom 
avgång av lätta oljor och 
oxidering p g a luftens syre. 
Vid varm tillverkning sker en 
stor del av förhårdningen av 
bindemedlet i tillverknings-
hanteringen. Därför bör till-
verkningstemperaturen hållas 
under noggrann uppsikt. 
Härdningen i färdig belägg-
ning med högt hålrum går 
snabbare än i tät beläggning. 



Handbok för återvinning av asfalt  Kap 6. Val av återvinningsmetod 
    

  59

6.5.2 Beläggningens tillstånd 

Beläggningstjocklek och beläggningstyper 
Beläggningens lageruppbyggnad och tjocklek är av betydelse för metodval, 
dimensionering m m. Beläggningstyperna och tjockleken kan bestämmas genom 
materialanalyser eller genom kontroller i beläggningsliggare, vägdatabank eller dylikt. 
Då och då händer det att man vid fräsning upptäcker att beläggningen inte är så tjock 
som den borde vara enligt handlingarna, vilket förorsakar problem dels med kvaliteten 
och dels med materialförsörjningen. Därför bör beläggningens totala tjocklek 
bestämmas genom uttagning av borrprov eller genom georadarmätning vid osäkerhet. 
Beskrivning av lagren kan göras från vägytan och nedåt, t ex enligt tabell 6-3. 
 
Tabell 6-3 Befintlig beläggning, tjocklekar m m. 
 
Lager nr Tjocklek 

i mm 
Belägg-
ningstyp 

B-halt 
 i % 

B-medelstyp Hålrums-
halt i % 

Anmärk- 
ning 

1       
2       
n       

Lager 1-n       

Deformationsresistens 
Om tillståndsbedömningen påvisar risk för plastiska deformationer i lager som ska 
läggas över görs en utredning avseende lagrets deformationsegenskaper. Den kan 
utföras med hjälp av statiskt krypförsök enligt VTI särtryck 226-1994 och/eller 
dynamiskt krypförsök enligt prEN 12697:25 eller genom provning med annan 
tillförlitlig metod. Om dålig deformationsresistens konstateras bör återvinning på plats 
undvikas. Det deformationskänsliga lagret bör tas bort och kan därefter återvinnas i 
verk. 

Beständighet 
Vid stenlossning, omfattande sprickbildning eller andra beständighetsskador som kan 
tyda på åldrat bindemedel bör det återvunna bindemedlets egenskaper undersökas. 
Återvunnet bindemedel kan provas med avseende på penetration enligt SS-EN 1426 
eller mjukpunkt enligt SS-EN 1427. Beständigheten kan undersökas genom provning 
av vattenkänslighet på borrkärnor enligt FAS Metod 446. 
 
6.5.3 Vägens strukturella tillstånd  
Objektets bärighet kan bestämmas med hjälp av fallviktsmätning, och/eller genom 
analys av tjocklek och egenskaper hos befintliga lager eller med ledning av 
tillståndsutvecklingen hos vägen. Mera om detta finns i ATB VÄG och andra tekniska 
beskrivningar. 
 
Om en väg med otillräcklig bärighet av något skäl måste förses med nytt slitlager, utan 
föregående förstärkningsåtgärd, bör kall- eller halvvarm återvinning prioriteras för att 
beläggningen skall få så bra flexibilitet som möjligt såvida inte andra faktorer talar 
emot. 
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6.6 Granulatets egenskaper 
Bindemedlets egenskaper i granulatet har stor betydelse för kvaliteten hos en 
återvunnen asfaltbeläggning, särskilt vid varm återvinning. Om bindemedlet är kraftigt 
åldrat har det förlorat det mesta av sina elastiska egenskaper. Om det åldrade 
standardbindemedlet har lägre penetration än 30 börjar bindemedlets flexibilitet avta 
och det ifrågasätts om bindemedlet kan tillgodoräknas i full utsträckning vid varm 
återvinning. Effekterna av ett mycket åldrat bindemedel bör utredas i varje enskilt fall 
och vid låg flexibilitet rekommenderas låg tillsats av granulat till varmblandad massa. 
 
Bindemedelshalten har också stor betydelse. Om den är hög i förhållande till avsedd 
massatyp kan nytt stenmaterial behöva tillsättas för att nytt bindemedel i tillräcklig 
mängd ska kunna tillsättas, speciellt vid kall och halvvarm tillverkning. Om 
bindemedelshalten å andra sidan är mycket låg ligger granulatet närmare ett 
grusmaterial och en större inblandning av nytt bindemedel krävs. 
 
Om andelen obundet stenmaterial är stor i granulatet kan det vara svårt att 
proportionera en fullgod varmblandad asfaltmassa med likvärdiga egenskaper som ny 
massa. Sandavskiljning kan bli nödvändig vilket fördyrar processen. För återvinning i 
slitlager är det viktigt att stenmaterialet i returasfalten har erforderlig kvalitet, speciellt 
på högtrafikerade vägar. Ju större inblandning man har av returasfalt desto större 
betydelse får förstås kvaliteten hos returasfalten för det nya lagrets prestanda. Liten 
inblandning av asfaltgranulat i ny massa ger således vanligtvis inga nämnvärda 
skillnader i prestanda. Tillsatser på 20-30 % asfaltgranulat vid varm tillverkning i verk 
har visat sig kunna ge motsvarande prestanda som nytillverkad massa med enbart 
jungfruligt material. Erfarenheterna från varm återvinning i Sverige är dock ganska få 
och de varmt återvunna beläggningarna är fortfarande ganska unga. 
 

6.7 Mellanlager 
Tillgången på returasfalt har avgörande betydelse vid val av metod. I en del fall kan 
objektets beläggning återvinnas till samma objekt antingen direkt genom återvinning 
på väg, eller efter fräsning/uppbrytning och mellanlagring i tillfälliga upplag. I andra 
fall kan granulat gå från fräsning eller uppbrytning till mellanlagring under längre tid 
före återvinning. När lämpliga objekt blir aktuella för åtgärd och resurser finns 
används den mellanlagrade returasfalten för återvinning. Eftersom olika 
återvinningsmetoder använder olika stor andel returasfalt vid återvinning måste 
metoden anpassas efter tillgången på returasfalt av passande kvalitet för objektet. 
 

6.8 Metodurval 
Med ledning av utfallet för respektive objekt i avsnitten 6.2-6.7 sorteras de tänkbara 
återvinningsmetoderna ut. I tabell 6-4 kan en sammanställning av utfallet för objektet 
göras. De passande metoderna för objektet kan lämpligen markeras med grön ruta, de 
tveksamma med gul ruta och de mindre lämpliga med röd ruta. 
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Tabell 6-4 Lämpliga metoder, sammanställning. 
 
Återvinningsmetod Kategori Klimat Storlek Tillstånd Granulat Mellan-

lager 

Varm ÅA vid verk       
Varm Remixing       
Varm Repaving       
Halvvarm ÅA vid verk       
Halvvarm Remixing       
Kall ÅA vid verk       
Kall Remixing       
Stabilisering       
Utläggning av granulat       
Nytillverkning halvv       
Nytillverkning varmt       

 
I en del fall är det möjligt att man redan här kommit underfund med att återvinning 
inte är ett bra alternativ. Då kan processen avbrytas här, men naturligtvis kan det ändå 
vara intressant att göra en miljövärdering och en årskostnadsberäkning. 
 

6.9 Ekonomi 
Det som i många fall är avgörande för metodvalet är ekonomin. Eftersom olika 
metoder kan ge olika kostnader och livslängder hos de tillverkade produkterna bör en 
ekonomisk jämförelse ske på årskostnadsbasis. Därvid måste priset för produkten 
antas, bestämmas eller värderas och livslängden får uppskattas utifrån egna eller 
andras erfarenheter och kunskaper. För att jämförelsen skall bli relevant kan det vara 
nödvändigt att räkna på likvärdiga alternativ. Det kan medföra t ex att även obundna 
lager av varierande tjocklek måste tas med vid en jämförelse av förstärkningsåtgärder. 
En enkel uppskattning genom nuvärdesberäkning kan utföras enligt nedan och 
redovisas t ex enligt tabell 6-5.  
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Tabell 6-5 Beräkning av årskostnad för olika återvinningsmetoder. 
 
Återvinningsmetod Åtgärds

-pris (I) 
kr 

per m2 

Beräk-
nad 
livs-

längd i 
år 

Under-
hållskost-
nad (U) 
kr/ m2 

Kalkyl-
ränta 
(R) i  
% 

Nuvär-
dekost-
nad i  

kr/ m2 

Annuitet 
(N) kr 
per år 
och m2 

Rang-
ord- 
ning 

Varm ÅA vid verk        
Varm Remixing        
Varm Repaving        
Halvvarm ÅA vid verk        
Halvvarm Remixing        
Kall ÅA vid verk        
Kall Remixing        
Stabilisering        
Utläggning av granulat        
Nytillverkning halvv        
Nytillverkning varmt        

 
För jämförelsen beräknas annuiteten som är nuvärdet dividerat med annuitetsfaktorn. 
Beräkningsgång: 
♦ Åtgärdspriset per kvadratmeter tas från offert eller uppskattas. 
♦ Åtgärdens livslängd fram till nästa större åtgärd uppskattas. 
♦ Tidpunkt och kostnad/m2 för ev förebyggande underhåll under livslängden 

bestäms. 
♦ Kalkylräntan bestäms. Påverkande faktorer på kalkylräntan är marknadsräntan, 

kapitaltillgången och investeringens risknivå. Vägverket brukar använda 4-5 %. 
♦ Nuvärdet beräknas med formeln: 
 
N = I + U/(1+R)t där: 

• N = Nuvärdet 
• I = Åtgärdspriset (investeringen) 
• U = Underhållskostnaden 
• R = Kalkylräntan 
• t = tiden till ev underhållsåtgärd. 

 
♦ Nuvärdefaktorn 1/(1+R)t hämtas i tabell 6-27 i bilaga 1. Ingångsvärden är 

kalkylränta och tid. 
♦ Annuiteten beräknas genom att dividera Nuvärdet med annuitetsfaktorn, som 

hämtas i tabell 6-28 i bilaga 1. Ingångsvärden är kalkylränta och livslängd. 
 
Genom att jämföra annuiteten för olika metodalternativ kan det mest ekonomiska 
alternativet väljas. Det bör påpekas att bedömning av livslängd på en åtgärd innan den 
är utförd är en svår uppgift. Ingen kan vara säker på det rätta svaret förrän åtgärdens 
livslängd uppnåtts och nästa åtgärd utförs. Olika åtgärder och metoder kan också 
påverka beläggningens restvärde och valet av nästa åtgärd. Därför borde egentligen 
jämförelsen göras i ett ännu längre tidsperspektiv än vad som görs här. Det gäller för 
bedömaren att nyttja sina egna och andras erfarenheter av beläggningar utförda med de 
olika metoderna. Det allra bästa är om man har tillgång till någon form av statistik. 
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Undersök 
miljökonse- 

kvenserna vid 
val av 

återvinnings-
metod.

Varje beställare bör se till att han har statistiska uppgifter för effekter, priser och 
livslängd för olika åtgärder och metoder i sin vägdatabank. Det underlättar valet 
av åtgärd och valet av återvinningsmetod och kan öka kostnadseffektiviteten i 
väghållningen. 
 

6.10 Miljö 
En svår avvägning är hur miljökostnader och miljövinster ska värderas. Hur ska en 
minskad åtgång av naturresurser betraktas och hur ska 
miljöeffekterna av minskade transporter värderas? Hur ska 
man väga en faktisk reell kostnad mot en hypotetisk kostnad 
för miljön? Frågorna är inte lätta att besvara och en 
beräkningsmodell med prissatta miljökostnader vore ett 
utmärkt verktyg. Den delen lämnas här öppen så att var 
och en kan göra sina egna värderingar av tänkbara 
alternativ och lösningar. Dock bör vid upphandling av 
entreprenader anges hur värderingen av anbud kommer att 
utföras ur miljösynpunkt. I följande avsnitt redovisas några enkla 
tabeller för sammanställning av erforderliga transporter, energiåtgång vid olika 
arbetsmoment och förbrukning av material. 
 
6.10.1 Transporter 
Objektets läge har betydelse för transportlängder till befintliga verk, men även till 
närbelägna materialtäkter och förstås avstånd till eventuella mellanupplag av 
returasfalt. En inventering av avstånd till fasta eller mobila verk bör utföras eftersom 
det kan ha stor betydelse för valet av metod. Även avståndet till och storleken på 
eventuella tillgångar av asfalt i upplag bör kartläggas, liksom avstånd till och 
egenskaper hos närbelägna berg- och grustäkter. Gör ett antaget arbetsrecept med en 
antagen inblandningsmängd av returasfalt. Redovisa inventeringen t ex i princip enligt 
tabell 6-6. Gör en värdering av transportbehoven för alternativa metoder. Jämför även 
med transportbehovet för motsvarande tillverkning med jungfruligt material. Siffrorna 
avseende transportbehov omvandlas till energi i avsnitt 6.10.2. 
 
Tabell 6-6 Transporter vid återvinning. 
 
Transportbehov  Mängd att 

transpor-
tera 
ton 

Km Antal ton-
kilometer 

Återvinningsmetod   
Massa från tillverkning till objekt   
Gammal asfalt från upplag   
Materialtransporter   
Summa transporter   
Nytillverkning   
Massa från tillverkning till objekt   
Materialtransporter   
Summa transporter   
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6.10.2 Energiåtgång vid tillverkning, lagring, transport och utläggning  
Olika processer kräver olika mycket energi från råvara till färdig produkt. Med ledning 
av värden för energiåtgången per ton för de olika arbetsmoment som ingår i en 
återvinningsprocess kan energiåtgången för olika processer beräknas. I tabell 6-7 kan 
aktuella siffror för de olika delmomenten i processen anges. 
 
Energiförbrukningen är föränderlig över tid och varierar kraftigt från enhet till enhet. 
Avsikten är att läsaren själv skall ta reda på och sätta in egna aktuella siffror för 
energiåtgången på de enheter som är aktuella vid olika projekt. På så sätt drivs 
utvecklingen mot ett bättre vetande inom miljöområdet och valet av metod kommer 
framgent att kunna ske med ett bättre kunskapsunderlag. Användaren kan själv 
komplettera och uppdatera tabellen efter de egna behoven. 
 
Tabell 6-7 Energiåtgång vid fräsning, tillverkning, lagring och utläggning. 
 
Delmoment  Mängd att 

tillverka 
ton 

Energiåtgång 
per ton 

MJ 

Energi- 
åtgång 

MJ 
Asfaltfräs    
Transport     
Lagring och bearbetning granulat    
Varm ÅA vid verk    
Varm remixing    
Varm repaving    
Halvvarm ÅA vid verk    
Kall ÅA vid verk    
Kall remixing    
Stabilisering    
Utläggning av granulat    
Nytillverkning varmt    
Nytillverkning halvvarmt    
Nytillverkning kallt    
Utläggning    
Packning    
 
6.10.3 Materialförbrukning 
Åtgången av jungfruliga naturresurser som inte är förnybara bör tas i beaktande vid val 
av metod. Genom att jämföra olika alternativ med hänsyn till resursförbrukningen 
erhålls ett bra jämförelsematerial. Resursåtgången kan t ex kartläggas enligt tabell 6-8. 
Givetvis är det bara de metoder som är tekniskt lämpliga för objektet som ska 
jämföras. 
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Tabell 6-8 Miljövärdering av materialförbrukning. 
 
Återvinningsmetod Sten- 

material
ton 

Binde-
medel 

ton 

Övrigt 
mtrl 
ton 

Miljövär-
dering 
poäng 

Rang- 
ordning 

Varm ÅA vid verk   
Granulat    
Varm Remixing   
Varm Repaving   
Halvvarm ÅA vid verk   
Halvvarm Remixing   
Kall ÅA vid verk   
Kall Remixing   
Stabilisering   
Utläggning av granulat   
Nytillverkning med nytt mtrl   
 
6.10.4 Samlad miljövärdering 
Jämförelsen kan mynna i en samlad miljövärdering efter projektörens/utredarens/ 
beställarens miljöpreferenser, t ex en minimering av energiåtgång eller åtgång av nytt 
material eller en kombination av dessa. Det är viktigt att framhålla att jämförelsen bör 
ske över tid. Olika återvinningsprodukter kan ha olika teknisk livslängd. Genom en 
uppskattning av livslängd för de olika alternativen kan jämförelsen göras på årsbasis, 
d v s miljöpoäng/år/produkt. För jämförelsens skull bör värden tas fram även för 
motsvarande nytillverkade produkter med enbart jungfruliga material. Tabell 6-9 kan 
användas vid en jämförelse där en enkel rangordning av de olika metoderna kan göras 
för aktuellt objekt. 
 
Tabell 6-9 Miljövärdering av olika återvinningsmetoder. 
 
Återvinningsmetod Material

-för-
bruk-
ning 

Energi-
förbruk

-ning 

Miljö- 
vär-

dering 
poäng 

Värde- 
rad livs-

längd 
år 

Objekt- 
värde- 
ring 

poäng/år 

Rang- 
ord-
ning 

Varm ÅA vid verk       
Varm Remixing       
Varm Repaving       
Halvvarm ÅA vid verk       
Halvvarm remixing       
Kall ÅA vid verk       
Kall Remixing       
Stabilisering       
Utläggning av granulat       
Nytillverkning       
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6.11 Värdering av faktorer för val av metod 
För att få en överblick över de överväganden som gjorts i avsnitten 6.9-6.10 kan tabell 
6-10 användas. I tabellen kan den rangordning som erhållits för varje faktor och metod 
föras in och en summering per metod kan utföras. Summorna kan sedan rangordnas 
och den lägsta siffran blir då det bästa alternativet med de givna/antagna 
förutsättningarna. I tabellen finns även en kolumn för livslängd med som jämförelse. 
Hänsyn till livslängden har dock redan tagits vid de tidigare rangordningarna. 
 
Tabell 6-10 Sammanställning av värderingsfaktorer. 
 

Värderingsfaktorer Metoder för 
återvinning av 
returasfalt  

Ekonomi Miljö Summa 
rang-

ordning 

Slutlig 
rangord-

ning 

Livs- 
längd 

Varm ÅA vid verk      
Varm remixing      
Varm remixing plus      
Repaving      
Halvvarm ÅA vid verk      
Halvvarm remixing      
Kall ÅA vid verk      
Kall remixing      
Stabilisering      
Utläggning av granulat      
Varm vid verk, ny      
Halvvarm vid verk, ny      
 
Det är upp till projektören/beställaren att värdera de olika faktorerna som påverkar 
valet av metod. I vissa fall kan en faktor vara helt avgörande för valet. 
 
Det kan finnas skäl till att prioritera vissa faktorer framför andra vid bedömningen. 
I ett område med dålig tillgång på stenmaterial kan det t ex vara lämpligt att 
prioritera minsta möjliga uttag av nytt stenmaterial. Varje användare får göra sina 
egna prioriteringar beroende på omständigheterna.  
 

6.12 Exempel 
 
6.12.1 Allmänt 
Här följer två exempel som visar hur kapitlet är tänkt att användas. Exempel 1 ligger 
inom dubbel ram på blå botten och utgör en lågtrafikerad väg. Exempel 2 ligger inom 
dubbel ram på guldgul botten och innefattar en högtrafikerad stadsgata. Exemplen 
kommer i följande avsnitt att gås igenom och diskuteras och resultaten kommer att 
föras in i tabeller i enlighet med avsnitten 6.2-6.11, och som lämpar sig för de här 
fiktiva objekten.  
 
Det bör understrykas att värden avseende bl a priser och livslängder för olika 
åtgärder endast är hypotetiska och tjänar bara syftet att illustrera exempel. Det 
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är upp till varje läsare att sätta in egna siffror med ledning av fakta, erfarenheter 
och bedömningar för varje objekt och varje metod. 
 
6.12.2 Exempel 1 
 
Exempel 1 
• Objekt: Hysta-Arkhyttan, ca 5 km, vägbredd 6 m. 
• Klimatzon: 3. 
• Trafik: ÅDTt ca 900 fordon, varav ca 15 % tunga fordon. 
• Befintlig beläggning är 100 kg/m2 ABT 16, ca 15 år gammal. Penetrationen i 

återvunnet bindemedel från returasfalten var 35. 
• Stora spår upp till 70 mm p g a dålig bärighet och omfattande krackelering. 
• Avstånd till fast asfaltverk ca 40 km. 
• Avstånd till grustäkt ca 40 km. 
• Inga upplag av returasfalt finns i närheten men en möjlig upplagsplats finns i 

anslutning till objektet. 
• Vägen saltas inte och vinterdriften består av snöröjning genom plogning. 
 
Med ledning av tillståndsbedömningen har det bestämts att beläggningen skall fräsas 
bort, vägen skall förstärkas med 15 cm obundet bärlager och returasfalten ska 
återvinnas i nytt slitlager med tjocklek 40 mm, således ca 100 kg/m2. Ca 10 % obundet 
material bedöms komma med i fräsgranulatet. 
 
Objektkategorier 
 
Exemplet hamnar i kategorin ÅDTt < 1 500 fordon, varför såväl varm-, halvvarm- som 
kall återvinning kan accepteras. Återvinning på plats var inte möjlig i exemplet 
eftersom fräsning och en förstärkningsåtgärd i form av 150 mm obundet bärlager 
angivits i förutsättningarna. 
 
Klimat 
 
I exemplet med klimatzon 3, konventionell snöröjning och ingen saltning är såväl 
varm-, som halvvarm- och kall återvinning tänkbara.  
 
Objektstorlek 
 
Objektstorleken i exempel 1 är 5 000 x 6 m = 30 000 m2, och ca 3 000 ton massa. 
Enligt förutsättningarna var endast återvinning vid verk aktuell i detta fall. Eftersom 
ett varmverk redan finns etablerat är varm återvinning vid verk ett möjligt alternativ 
här liksom uppställning av ett mobilt verk för kall- eller halvvarm återvinning.  

Tillståndsbedömning 
 
I exemplet hade beläggningen stora deformationsspår. Det medför att medföljande 
grusmaterial från obundna lager inte kan undvikas vid fräsningen. Detta kan ge 
problem i första hand vid varm återvinning i verk. 
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Tabell 6-11 Befintlig beläggning, tjocklekar m m, exempel 1. 
 
Lager 
nr 

Tjocklek 
i mm 

Belägg-
ningstyp 

B-halt 
 i % 

B-medels-typ Hålrums-
halt i % 

Anmärk- 
ning 

1 40 ABT 16 5,7 B 180 (160/220) 4,0 Hysta-Arkhyttan 
Lager 
1-n 

 
40 

     

 
I exemplet fanns en beläggning med omfattande krackelering. Analyser av det 
återvunna bindemedlet från returasfalten visade en penetration på 35. Granulatet kan 
således användas även till varm återvinning. 
I exemplet hade dålig bärighet konstaterats. Enligt projekteringen skall dock vägen 
förstärkas med 15 cm bärlager och därigenom antas bärigheten bli fullgod. Därmed 
kan alla metoderna vara acceptabla ur bärighetssynpunkt.  
 
Granulatets egenskaper 
 
I exemplet kom ca 10 % obundet material med vid fräsningen, vilket kan vara till 
nackdel för varm återvinning vid verk. Penetrationen i återvunnet bindemedel från 
granulatet var 35, vilket medför att alla metoderna är acceptabla ur den aspekten. 

Mellanlager 
 
I exempel 1 finns tillräckligt med returasfalt för att täcka objektets behov oavsett 
metod. Användning av granulat i upplag bör prioriteras. 
 
Metodurval 
De passande metoderna för våra exempel har fått grön färg markerade, de tveksamma 
gul färg och de mindre lämpliga röd färg.  
 
Tabell 6-12 Lämpliga metoder, exempel 1. 
 
Återvinningsmetod Kategori Klimat Storlek Tillstånd Granulat Mellan-

lager 

Varm ÅA vid verk       
Halvvarm ÅA vid verk       
Kall ÅA vid verk       
Nytillverkning halvv       
Nytillverkning varmt       

 
I exempel 1 styrdes metodvalet av exemplets förutsättningar. Genomgången visar att 
såväl kall- och halvvarm som varm återvinning vid verk är tänkbara liksom 
nytillverkning vid verk. 
 

Ekonomi 
De inlagda priserna och livslängderna är hypotetiska och gäller bara för att illustrera 
de redovisade exemplen. 
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Tabell 6-13 Beräkning av årskostnad för olika återvinningsmetoder. 
 
Återvinningsmetod Åtgärds

-pris (I) 
kr 

per m2 

Beräk-
nad 
livs-

längd i 
år 

Under-
hållskost-
nad (U) 
kr/ m2 

Kalkyl-
ränta 
(R) i  
% 

Nuvär-
dekost-
nad i  

kr/ m2 

Annuitet 
(N) kr 
per år 
och m2 

Rang-
ord- 
ning 

Varm ÅA vid verk 50 15  5 50 4,82 2 
Halvvarm ÅA vid verk 37 13 11 (7år) 5 44,82 4,77 1 
Kall ÅA vid verk 32 11 11 (6 år) 5 40,21 4,84 3 
Nytillverkning halvv 42 13 11 (7 år) 5 49,82 5,30 4  
Nytillverkning varmt 55 15  5 55 5,30 4 

 
Siffrorna inom parentes i tabellen avser det antal år efter åtgärden som en 
underhållsåtgärd måste sättas in. 
 
I exemplet blir halvvarm återvinning vid verk något fördelaktigare än kall återvinning 
vid verk om man ser till annuiteten under åtgärdens livslängd, men övriga metoder 
ligger mycket nära. Som tidigare nämnts gäller detta bara på vårt exemplifierade 
objekt med där gjorda antaganden. För kall- och halvvarm tillverkning har i detta fall 
en underhållsåtgärd bestående av Y1B lagts in efter 7 år. 
 

Miljö 
 
Transporter 
 
I exemplet erhålls ca 3 000 ton grusblandat granulat efter fräsning. Om varm 
återvinning skall användas måste returasfalten köras 40 km, återvinnas i verk och 
köras tillbaka. I det fallet får man också ett överskott på objektet eftersom en 
tillsättning på max 20 % är realistisk för ett slitlager vid varm återvinning i verk. Det 
blir därmed ett överskott på ca 2 400 ton returasfalt. För kall- och halvvarm 
återvinning kan man räkna med en 10-procentig inblandning av nytt stenmaterial, 
vilket brukar vara vanligt på objekt med de här förutsättningarna. Transportsträcka för 
mobilt verk antas bli 5 km. Bilen förutsätts köra tom i ena riktningen. 
 
Ur transportsynpunkt är i vårt exempel utan tvekan ett alternativ med halvvarm- eller 
kall återvinning med uppställning i anslutning till objektet det bästa alternativet. 
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Tabell 6-14 Transporter vid återvinning. 
 
Transportbehov  Mängd att 

transpor-
tera 
ton 

Km Antal ton-
kilometer 

Varm återvinning i verk 3 000 80 240 000 
Gammal asfalt från upplag 3 000 80 240 000 
Materialtransporter 0  0 
Summa transporter  480 000 
Kall o halvvarm återvinning i verk 3 000 10 30 000 
Gammal asfalt från upplag 3 000 10 30 000 
Materialtransporter 300 80 24 000 
Summa transporter  84 000 
Nytillverkning massa vid 
verk(samma uppställningsplats 
antas för hv o v) 

3 000 80 240 000 

Materialtransporter 0  0 
Summa transporter  240 000 
 
Energiåtgång 
 
Tabell 6-15 Energiåtgång för återvinning i exempel 1. 
 
Delmoment  Mängd att 

tillverka 
ton 

Energiåt-
gång per ton

MJ 

Energi- 
åtgång 

MJ x 1 000

Rang- 
ordning 

Varm återvinning i verk 3 000 189 567  
Transport  480 000 tkm 0,8/km 384  
Lagring och bearb granulat 600 100 60  
Summa   1 011 5 
Halvvarm ÅA vid verk 3 000 100 300  
Transport 84 000 tkm 0,8/km 67  
Lagring och bearb granulat 3 000 100 300  
Summa   667 4 
Kall ÅA vid verk 3 000 25 75  
Transport 84 000 tkm 0,8/km 67  
Lagring och bearb granulat 3 000 100 300  
Summa   442 1 
Nytillverkning varmt 3 000 150 450  
Transporter 240 000 tkm 0,8/km 192  
Summa   642 3 
Nytillverkning halvvarmt 3 000 100 300  
Transporter material 240 000 tkm 0,8/km 192  
Summa   492 2 
 
De siffror som angivits är baserade på användning av vanliga fossila bränslen, vanliga 
utrustningar och maskiner för tillverkning och läggning av asfalt. Siffrorna är exempel 
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på normal energiåtgång som finns vid verk någonstans i Sverige vid normal 
produktion. 
 
I exemplet har utläggning och packning utelämnats eftersom de antas vara likvärdiga 
för metoderna. Från tabell 6-15 kan det konstateras att energiåtgången är minst vid kall 
återvinning av asfalt vid verk och allra högst vid varm återvinning i verk. Det måste 
betonas att det gäller i det här speciella fallet med de antaganden som gjorts. Ingen 
hänsyn har tagits till energiåtgången vid framtagning av jungfruliga material. 
 
Materialförbrukning 
 
I exemplet antas att ca 3 % bitumenemulsion (2 % bitumen) och 10 % stenmaterial 
tillsätts vid kall återvinning, ca 2 % nytt mjukbitumen och 10 % stenmaterial tillsätts 
vid halvvarm återvinning. För massa typ ABT 16 antas bindemedelshalten vara 6,0 % 
och för MJOG 4,0 % i färdig massa och ca 20 % granulat tillsätts vid varm 
återvinning. Utan att ta hänsyn till livslängd för resp produkt kan det konstateras att 
kall- resp halvvarm återvinning ger en betydligt mindre åtgång av nya material än 
nytillverkad- eller varmt återvunnen beläggning i verk i exemplet. 
 
Tabell 6-16  Miljövärdering av materialförbrukning, exempel 1. 
 
Återvinningsmetod Sten- 

material
ton 

Binde-
medel 

ton 

Övrigt 
mtrl 
ton 

Miljövär-
dering 
poäng 

Rang- 
ordning 

Varm ÅA vid verk, nytt 80 % 2 280 144   
Granulat 20 % 2  4 
Varm Remixing   
Varm Repaving   
Halvvarm ÅA vid verk 300 60  1 
Halvvarm Remixing   
Kall ÅA vid verk 300 60  1 
Kall Remixing   
Stabilisering   
Utläggning av granulat   
Nytillverkning varmt 2 820 180  5 
Nytillverkning halvvarmt 2 880 120  3 
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Samlad miljövärdering 
 
Tabell 6-17 Miljövärdering av olika återvinningsmetoder, exempel 1. 
 
Återvinningsmetod Material

-för-
bruk-
ning 

Energi-
förbruk

-ning 

Miljö- 
vär-

dering 
poäng 

Värde- 
rad livs-

längd 
år 

Objekt- 
värde- 
ring 

poäng/år 

Rang- 
ord-
ning 

Varm ÅA vid verk 4 5 9 15 0,60 5 
Halvvarm ÅA vid verk 1 4 5 13 0,38 2 
Kall ÅA vid verk 1 1 2 11 0,18 1 
Nytillv varm 5 3 8 15 0,53 4 
Nytillv halvvarm 3 2 5 13 0,38 2 
 
Totalt sett för exempel 1 är kall återvinning vid verk den mest gynnsamma metoden 
om man baserar bedömningen på en totalranking utan att ta hänsyn till speciella 
miljöpreferenser i något avseende. 
 
Sammanställning av värderingsfaktorer 
 
Tabell 6-18 Sammanställning av värderingsfaktorer, exempel 1. 
 

Värderingsfaktorer Metoder för 
återvinning av 
returasfalt  

Ekonomi Miljö Summa 
rang-

ordning 

Slutlig 
rangord-

ning 

Livs- 
längd 

Varm ÅA vid verk 2 5 7 4 15 
Halvvarm ÅA vid verk 1 2 3 1 13 
Kall ÅA vid verk 3 1 4 2  11 
Varm vid verk, ny 4 4 8 5 15 
Halvvarm vid verk, ny 4 2 6 3 13 
 
Med de antaganden som gjorts i resonemanget för vårt fiktiva objekt, inte minst 
beträffande pris och livslängd, ser halvvarm och kall återvinning ut att vara de bästa 
alternativen. I de fallen kommer också returasfalten att gå ungefär jämnt upp med det 
som läggs ut på objektet.  
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6.12.3 Exempel 2 
 
Exempel 2 
• Objekt: Genomfartsgata i Borlänges utkant. Inga gångbanor finns. Gatan har flera 

anslutande gator. Ytan är ca 20 000 m2. 
• Klimatzon: 3 
• Trafik: ÅDTt ca 5 000 fordon, varav ca 15 % tunga. 
• Befintlig beläggning är ca 150 mm varav översta 50 mm är ABT16/B85. 

Penetration på återvunnet bindemedel i slitlager är 55. 
• Tillstånd: Smärre sprickor i hjulspåren men inga större spår. 
• Viss saltning och försiktig isrivning förekommer. 
• I ett mellanlager ca 5 km från objektet finns ca 5 000 ton returasfalt bestående av 

fräsgranulat och asfaltkakor från beläggningar typ AG och ABT inom kommunen. 
Returasfalten innehåller ca 5 % bindemedel och ca 5 % obundet grusmaterial. 
Penetration i återvunnet bindemedel är 50. 

• Närmaste asfaltverk med möjlighet till återvinning direkt i blandaren, max 20 %, 
ligger ca 15 km från objektet och 20 km från upplaget med returasfalt.  

• Det har bedömts att vägen behöver ett nytt slitlager av 100 kg/m2 ABT16/B 85. 
 
Objektkategorier 
 
Exempel 2 hamnar i kategorin ÅDTt > 4 000 fordon. Den enda möjligheten är varm 
återvinning!  
 
Klimat 
 
Viss saltning och försiktig isrivning kan förekomma. Detta torde inte medföra några 
problem vid varm återvinning. 
 
Objektstorlek 
 
Här är objektet ca 20 000 m2, vilket motsvarar ca 2 000 ton massa. Remixer eller 
repaver är tänkbara alternativ. Även varm återvinning i verk eftersom ett verk med 
utrustning för återvinning redan finns på plats. 
 
Tillståndsbedömning 
 
Tabell 6-19 Befintlig beläggning, tjocklekar m m, exempel 2. 
 
Lager nr Tjocklek 

i mm 
Belägg-
ningstyp 

B-halt
 i % 

B-medels- 
typ 

Hålrums-
halt i % 

Anmärk- 
ning 

1 50 ABT 16 6,0 B 85 (70/100) 5,0 GATA I 
BORLÄNGE 

2 50 ABT 16 5,6 B 180 (160/220) 4,0  
3 50 AG 25 4,2 B 180 (160/220) 7,5  

Lager 1-n 150      
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Vägytans tillstånd ingav inga farhågor för någon av metoderna. I detta fall är 
beläggningen tämligen oskadad och den är också tillräckligt tjock för att en remixing 
eller repaving ska kunna utföras. Penetrationen i återvunnet bindemedel från gatan var 
50 vilket inte ställer några hinder i vägen för varm återvinning. Vägen antogs också ha 
fullgod bärighet vilket gör att alla metoder kan accepteras även ur den aspekten. 
 
Granulatets egenskaper 
 
I detta fall fanns ca 5 % grusmaterial med i granulatet och penetrationen var 50. Det 
bör vara möjligt att varmåtervinna granulatet såväl vid verk som på plats. 
 
Mellanlager 
 
I exempel två finns också returasfalt som täcker behovet för de aktuella metoderna. 
Även här får det anses angeläget att förbruka massor från det befintliga upplaget. 
 
Metodurval 
De passande metoderna för våra exempel har fått grön färg markerade, de tveksamma 
gul färg och de mindre lämpliga röd färg. 
 
Tabell 6-20 Lämpliga metoder, exempel 2. 
 
Återvinningsmetod Kategori Klimat Storlek Tillstånd Granulat Mellan-

lager 

Varm ÅA vid verk       
Varm Remixing       
Varm Repaving       
Halvvarm ÅA vid verk       
Halvvarm Remixing       
Kall ÅA vid verk       
Kall Remixing       
Stabilisering       
Utläggning av granulat       
Nytillverkning halvv       
Nytillverkning varmt       

 
 
Exempel 2 styrdes av objektkategorin till varm återvinning. Såväl varm återvinning 
vid verk som varm återvinning på plats är tänkbara liksom varm nytillverkning vid 
verk. 
 
 
Ekonomi 
De inlagda priserna och livslängderna är hypotetiska och gäller bara för att 
illustrera de redovisade exemplen. 
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Tabell 6-21 Beräkning av årskostnad för olika återvinningsmetoder. 
 
Återvinningsmetod Åtgärds

-pris (I) 
kr 

per m2 

Beräk-
nad livs-
längd i 

år 

Under-
hålls-

kostnad 
(U) 

kr/ m2 

Kalkyl-
ränta 
(R) i  
% 

Nuvär-
dekost-
nad i  

kr/ m2 

Annuitet 
(N) kr 
per år 
och m2 

Rang-
ord- 
ning 

Varm ÅA vid verk 50 15  5 50 4,82 2 
Varm Remixing 42 11  5 42 5,06 3 
Varm Repaving 36 10  5 36 4,66 1 
Nytillverkning varmt 55 15  5 55 5,30 4 

 
Beräkningarna visar att med de antaganden som gjorts blir metoden varm repaving 
mest fördelaktig. Skillnaderna mellan metoderna är dock ganska små. 

Miljö 
 
Transporter 
 
För återvinning i verk antas 10 % kunna tillsättas. 200 ton granulat får köras 20 km till 
asfaltverket. För läggning med repaver antas 60 % nya massor behöva tillsättas, d v s 
ca 1 200 ton måste transporteras från verk. Vid läggning med remixer antas ca 25 % 
nya massor behöva tillsättas, d v s ca 500 ton måste transporteras från verk. Det antas 
att alla massor kommer från det verk som står 15 km från objektet, samt att 
stenmaterialet finns vid verket utan att behöva transporteras. Också här förutsätts tom 
bil i ena riktningen. 
 
Tabell 6-22 Transporter vid återvinning, exempel 2. 
 
Transportbehov  Mängd att 

transpor-
tera 
ton 

Km Antal ton-
kilometer

Varm återvinning i verk  
Massa från fast asfaltverk 2 000 30 60 000
Gammal asfalt från upplag 200 40 8 000
Summa transporter  68 000
Repaver  
Massa till repaver 1 200 30 36 000
Remixer  
Massa till remixer 500 30 15 000
Verk, varm nytillverkning  
Massa från fast asfaltverk 2 000 30 60 000
 
Det fördelaktigaste alternativet är i detta fall remixer, och det minst fördelaktiga 
återvinning i verk. 
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Energiåtgång 
De siffror som angivits är baserade på användning av vanliga fossila bränslen, vanliga 
utrustningar och maskiner för tillverkning och läggning av asfalt. Siffrorna är exempel 
på normal energiåtgång som finns vid verk någonstans i Sverige vid normal 
produktion. 
 
Tabell 6-23 Energiåtgång vid återvinning i exempel 2. 
 
Delmoment  Mängd att

tillverka 
ton 

Energiåtgång 
per ton 

MJ 

Energi- 
åtgång 

MJ x 1 000

Rang-
ordning 

Varm ÅA vid verk 2 000 189 378  
Transport  68 000 tkm 0,8/km 54  
Lagring och bearb granulat 200 100 20  
Summa   452 2 
Varm repaving 2 000 200 400  
Massa från verk 1 200 150 180  
Transporter 36 000 tkm 0,8/km 29  
Summa   605 4 
Varm remixing 2 000 225 450  
Massa från verk 500 150 75  
Transporter 15 000 tkm 0,8/km 12  
Summa   537 3 
Nytillverkning varmt 2 000 150 300  
Transporter 60 000 tkm 0,8/km 48  
Summa   348 1 
 
I exemplet har utläggning och packning utelämnats eftersom de antas vara likvärdiga 
för metoderna. Från tabellen kan man se att nytillverkning av varm asfalt vid verk ger 
den minsta energiåtgången. Det måste betonas att det gäller i det här speciella fallet 
med de antaganden som gjorts. Hänsyn har inte heller tagits till energiåtgången vid 
framtagning av jungfruliga material. 
 
Materialförbrukning 
 
Tabell 6-24 Miljövärdering av materialförbrukning, exempel 2. 
 
Återvinningsmetod Sten- 

material
ton 

Binde-
medel 

ton 

Övrigt 
mtrl 
ton 

Miljövär-
dering 
poäng 

Rang- 
ordning 

Varm ÅA vid verk, nytt 90 % 1 685 115   
Granulat 10 % 0 3   
Summa 1 685 118  3 
Varm Remixing, nytt 25 % 468 32  1 
Varm Repaving, nytt 60 % 1 123 77  2 
Nytillverkning  1 872 128  4 
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I exemplet har det antagits att beläggningsmassan har en bindemedelshalt enligt 
kalkylvärdet i ATB VÄG för beläggningstypen, d v s 6,4 %. Av tabell 6-24 framgår att 
den största åtgången av material uppstår vid nytillverkning i verk med jungfruliga 
material medan remixing ger minsta åtgången av nya material. I tabellen har det 
antagits att inget extra bindemedel tillsätts vid repaving och remixing. 
 
Samlad miljövärdering 
 
Tabell 6-25 Miljövärdering av olika återvinningsmetoder, exempel 2. 
 
Återvinningsmetod Material

-för-
bruk-
ning 

Energi-
förbruk

-ning 

Miljö- 
vär-

dering 
poäng 

Värde- 
rad livs-

längd 
år 

Objekt- 
värde- 
ring 

poäng/år 

Rang- 
ord-
ning 

Varm ÅA vid verk 3 2 5 15 0,33 1 
Varm remixing 1 3 4 11 0,36 3 
Varm repaving 2 4 6 10 0,60 4 
Varm nytillverkning  4 1 5 15 0,33 1 
 
I exempel 2 är varm återvinning vid verk och varm nytillverkning vid verk de mest 
fördelaktiga metoderna ur miljösynpunkt med i exemplet gjorda antaganden om man 
baserar bedömningen på en rangordning utan speciella miljöprioriteringar. 
 

Sammanställning av värderingsfaktorer 
 
Tabell 6-26 Sammanställning av värderingsfaktorer, exempel 2. 
 

Värderingsfaktorer Metoder för 
återvinning av 
returasfalt  

Ekonomi Miljö Summa 
rang- 

ordning 

Slutlig 
rang-

ordning 

Livs- 
längd 

Varm ÅA vid verk 2 1 3 1 15 
Varm remixing 3 3 6 4 11 
Repaving 1 4 5 2 10 
Varm vid verk, ny 4 1 5 2 15  
 
Med gjorda antaganden blir den samlade värderingen för exempel 2 att varm 
återvinning vid verk blir det fördelaktigaste alternativet medan övriga rangordnas som 
något sämre men likvärdiga.  
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Bilaga 1. Tabeller för nuvärdesberäkning 
 
 
Tabell 6-27   Nuvärdefaktorer
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Tabell 6-28   Annuitetsfaktorer 
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7.1 Allmänt 
Kall återvinning av asfaltbeläggning är en resurssnål teknik eftersom materialet inte behöver 
värmas upp. Genom att blandningsverken är lätta att flytta minskar också transportbehovet. 
Vid kall återvinning kan massan bestå av upp mot 100 % returasfalt men för att få ett bra 
resultat är det viktigt att returasfalten har förebehandlats på ett riktigt sätt. Tekniken har blivit 
allt vanligare på senare år och har samtidigt genomgått en stark utveckling. Ett flertal olika 
verk har tagits fram eller modifierats för kallblandning av massor. 1997 fanns det ett 20-tal 
verk i landet för tillverkning av nytillverkad eller återvunnen kallblandad massa. 
Tillverkningsvolymerna har stigit i takt med den tekniska utvecklingen och Vägverket 
upphandlade under säsongen 1998 ca 520 000 ton kalla återvinningsmassor. 
 
Vid kall återvinning i verk utgörs det nya bindemedlet av bitumenemulsion. I de flesta fall 
tillsätts dessutom vatten och stenmaterial. Olika varianter av blandningsförfaranden har 
utvecklats för att massan skall bli så homogen som möjligt och för att stenmaterialet skall få 
en bra täckningsgrad. Kalla massor kan ibland bli tröga och därför inblandas vatten som har 
en smörjande inverkan på massan. Det är dock viktigt att mängden nytt bindemedel, vatten 
samt eventuell tillsats av stenmaterial tas fram efter förprovning på laboratoriet. Syftet är att 
ge massan en lämplig sammansättning för att säkerställa att beläggningen får god funktion.  
 
Kall återvinningsmassa (emulsionsbeläggning) 
Emulsionsbeläggningar hårdnar med tiden, mycket beroende på hur snabbt materialet hinner 
torka ut. På så sätt har vädret och årstiden stor betydelse för den här typen av beläggningar. 
Vid blandningen i verket klibbar bindemedlet fast vid granulatet och det är ovanligt med 
bindemedelsavrinning under tillverkning och transport av massan. När massan packas hårdnar 
den. Vägytan kan dock fortfarande vara förhållandevis mjuk den första tiden men tål ändå 
normal trafik utan problem. Ytan hårdnar successivt när vattnet avdunstar och genom den 
nödvändiga efterpackningen från trafiken som slutligen knådar och packar till vägytan. 
 

7.2 Tillverkning av asfaltmassa - olika typer av verk 
Sedan 1960-talet har det utvecklats en rad olika typer av kallblandningsverk som enkelt kan 
flyttas mellan olika objekt och som är anpassade både för nytillverkning av asfaltmassor och 
för asfaltåtervinning. Moderna kallblandningsverk har samma precision som 
varmblandningsverk även om styrsystemen är mindre omfattande. Vid kall tillverkning 
uppvärms inte granulat och stenmaterial utan har vid blandningen samma temperatur som 
omgivningen. Temperaturen på bindemedlet ligger på 50-70°C. 
 
Kontinuerliga blandningsprocesser dominerar, men även satsblandningsverk förekommer 
(bild 7-1). Normalt kan den här typen av verk producera 100-150 ton massa i timmen. 
Gemensamt för verken är att de är lätta att flytta och att igångsättningstiden efter flyttning är 
kort (några timmar). Det innebär att tekniken lämpar sig väl för småskalig verksamhet genom 
att uppställning kan ske nära vägobjektet eller mellanupplaget, vilket också minskar 
transportbehovet.  
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Bild 7-1 Principskiss av verk för tillverkning av kallblandad återvinningsmassa. 

7.2.1 Kontinuerliga blandningsverk 
Vid kall tillverkning i denna typ av verk delas normalt det ingående materialet upp i två eller 
tre fickor (t ex två sorteringar med granulat och en med stenmaterial). På transportören mellan 
kalldosering och verk sammansätts den slutliga graderingen genom ett kontinuerligt flöde och 
skickas till blandaren där emulsion och vatten tillsätts. Blandningen sker kontinuerligt och 
blandaren är försedd med motroterande bladförsedda axlar (tvångsblandare, bild 7-2). Den 
färdigblandade emulsionsmassan töms därefter i en lagringsficka, på marken eller direkt på 
lastbil. 
 
Blandningsförfarandet kan skilja sig mellan olika verk och det finns ett flertal varianter på 
stegvis inblandning av emulsion, granulat och stenmaterial i blandaren (bild 7-3). För att de 
grövre materialen skall få en bra täckningsgrad brukar de, tillsammans med bindemedlet, 
tillsättas i början av blandaren. För skonsammare blandning av massan förekommer också 
frifallsblandare (bild 7-2). 

 
Bild 7-2 Principen för frifallsblandare (vänster) och bild av tvångsblandare (höger). 
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Bild 7-3 Kontinuerliga verk för kalla massor. 

7.2.2 Satsblandningsverk 
Vid satsblandningsverk (bild 7-4), som är vanligast förekommande för halvvarma 
asfaltmassor men ibland även används för kalla massor, blandas det kalla granulatet med 
emulgerad bitumen. Vid behov tillsätts stenmaterial och vatten och blandning sker satsvis i ca 
30 sekunder. Normalt innehåller satserna mellan 1 000 och 1 500 kg men även större satser 
förekommer. Materialen förs på transportband, via en bandvåg, från kalldoseringsenheten till 
satsblandaren. Här tillsätts emulsion, och vid behov också vatten, varpå den slutliga 
blandningen sker. Asfaltmassan lastas från blandaren direkt på marken, på lastbil eller i 
förvaringsficka. 
 

 
 
Bild 7-4 Blandningsverk för satsvis tillverkning av kallblandad massa. 
 

7.3 Asfaltgranulat 
Asfaltgranulat är benämningen på krossad eller fräst asfaltbeläggning (bild 7-6). 
Granulatkornen består huvudsakligen av klumpar av bindemedel och stenmaterial 
(beläggning) av varierande storlek, men även inslag av stenmaterial kan förekomma. För att 
återvinningsbeläggningen skall få en jämn och bra kvalitet måste de gamla asfaltmassorna 
krossas (sönderdelas) och sorteras (bild 7-5). Fräsmassor kan ibland ha en lämplig 
sammansättning och behöver då inte krossas. För slitlager bör inte största stenstorleken 
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överskrida 16 mm och för bärlager 22 mm. När granulatet fraktioneras brukar det delas upp i 
en fin- resp grovfraktion. Lämpliga sorteringar kan vara 0-8, 8-16 eller 8-22 mm. 
 

 
 
Bild 7-5 Grovsortering av asfaltgranulat. Klumpar större än 22 mm tas bort. 
 
 

 
 
Bild 7-6 Närbild på osorterat asfaltgranulat. 
 

7.4 Inblandning av vatten och stenmaterial 
För att öka massans blandningsbarhet och samtidigt göra massan mer hanter- och 
packningsbar bör vatten tillsättas. Vattnet kan antingen tillsättas i granulatet eller i blandaren. 
Om granulatet från början innehåller alltför hög fuktkvot (>5 %) bör inget vatten tillsättas 
eftersom emulsionen också innehåller vatten. Andra faktorer som påverkar valet av 
vattentillsats är emulsionskvoten och väderleken. Vid torr och varm väderlek bör 
vatteninblandningen höjas och vid fuktigt väder minskas. 
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7.4.1 Optimal vattenkvot (vätskeinnehåll) 
För att massan skall få bästa möjliga packningsegenskaper bör optimal vätskekvot 
eftersträvas. Med vätskekvot menas emulsionskvot + vattenkvot i granulatet. Packningskurva 
bestämd vid olika vätske- eller vattenkvoter enligt tung instampning eller Marshallpackning 
anger lämpligt fuktinnehåll. På välgraderade material (fräst eller krossat granulat) brukar 
optimal vätskekvot ligga nära 7 %. Vatteninnehållet i massan påverkas av fukten i upplaget, 
tillsatt vattenmängd samt emulsionsmängden. Det innebär, om 3 % emulsion tillsätts, att det 
totala vatteninnehållet i granulatet (ingående vatten i granulatet + det som tillsätts) bör vara ca 
4 %.  

7.4.2 Inblandning av stenmaterial 
Inblandning av stenmaterial görs för att höja materialets stabilitet om granulatet innehåller för 
hög halt bindemedel (>6 %) eller för att förbättra massans konsistens och läggbarhet. Om 
granulatet redan från början innehåller hög andel stenmaterial (>20 % naturmaterial), d v s om 
obundet material har kommit med vid uppgrävning, bör inblandning av grövre stenmaterial 
(>8 mm) undvikas, speciellt om massan skall användas till slitlager. Stenrika, kalla 
återvinningsmassor kan bli separationsbenägna, vilket bör beaktas vid utlastning, transport 
och utläggning. Annars riskerar ytan att få stenlossning i ett tidigt skede. 
 

7.5 Nytt bindemedel 
Vid kall återvinning i verk inblandas en eller flera typer av bindemedel i granulatet och 
bindemedlet utgörs normalt av bitumenemulsion, men även skummat bitumen kan 
förekomma. Ett flertal typer av bindemedel förekommer men hittills har emulsioner baserade 
på mjukbitumen varit vanligast förekommande. För återvinning finns ett antal olika 
emulsioner som redovisas i tabell 7.1. 
 
Tabell 7-1 Vanliga emulsioner vid kall återvinning i verk. 
 
Typbeteckning Enligt äldre 

specifikation 
Anmärkning 

BE60M/V1500 BE 60M/2000 Baserad på mjukbitumen 
BE60M/V6000 BE 60M/5000 ” 
BE60M/V12000  BE 60M/10000 ” 
BE60M/160/220 BE 60M/B180 Baserad på hårdare bitumen 
 

 

Bitumenemulsion 
Bitumen eller bitumenblandning emulgerad i vattenfas möjliggör hantering av massa vid lägre 
temperatur. Förutom bitumen innehåller emulsion alltid vatten samt mindre mängder av syra, 
salt och emulgatorer av amintyp. Bitumenemulsioner kan vara baserade på mjukare eller 
hårdare bitumen. Andelen bitumen i emulsioner för återvinning ligger på 60-67 %. Andelen 
bitumen i emulsionen framgår av typsiffran efter förkortningen (BE60M/V1500). Den 
följande bokstaven anger hur snabbt emulsionen bryter (R=raskt, M=medel, S=sakta) medan 
de sista siffrorna anger viskositeten på basbitumenet. 
 

Emulsionerna baserade på mjukbitumen riktar sig mot vägar där flexibla egenskaper 
efterfrågas, t ex vägar med dålig bärighet, ojämna tjällyftningar eller där vintrarna är stränga. 
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Emulsioner baserade på hårdare bindemedel riktar sig mot vägar med större krav på styvhet 
och stabilitet. När emulsioner innehållande styvare bindemedel (viskositet >12 000) används 
är det viktigt att massan inte blir för styv och svårhanterlig och detta bör beaktas vid valet av 
bindemedel. En mindre provläggning eller labprovningar kan ligga till grund för bedömning 
av massans konsistens. Det är också viktigt att ta reda på om blandningsverket fungerar för 
den här typen av massor. 

7.5.1 Bindemedelshalter 
Det är viktigt att skilja på kall återvinning av asfaltbetong och asfaltgrus (varmt tillverkade 
massor typ ABT, AG) och de beläggningar som är gjorda med mjukare bindemedel såsom 
asfaltemulsionsbetong (AEB, AEG), mjukgjord asfaltbetong (MJAB, MJAG, MJOG) och 
oljegrus (OG). De sistnämnda, som betecknas som kalla eller halvvarma massor, innehåller 
lägre bindemedelshalt än varmtillverkad asfalt och behöver därför mindre mängd nytt 
bindemedel. En annan skillnad är att bindemedelsåldringen är mindre för kalla och halvvarma 
beläggningar på grund av att de inte upphettats vid massatillverkningen och därför inte blivit 
oxiderade i samma utsträckning som varma massor. 

7.5.2 Tillsatser 
Inga extra vidhäftningsmedel behöver tillsättas eftersom emulsion innehåller fettaminer. 
 

7.6 Transport, utläggning och packning av massa 
Kalla återvinningsmassor innehåller hög andel av grövre partiklar, både granulatkorn och 
stenmaterial, och är därmed separationsbenägna. Materialseparationer uppkommer om grövre 
korn kan rulla nedför en rasslänt och en felaktig i- eller urlastning av massan kan därför 
medföra anhopningar av grövre partiklar i delar av beläggningen. Därför bör 
separationsrisken beaktas vid lastning, transport och lossning av massan. Kalla 
återvinningsmassor är inte speciellt fuktkänsliga eftersom de innehåller vatten och inte är 
uppvärmda. Däremot behöver beläggningen en period med torrt och helst varmt väder för att 
vattnet skall hinna avdunsta så att beläggningen hårdnar. Av den anledningen bör inte kalla 
återvinningsbeläggningar läggas för sent på året och temperaturen skall vid utförandet ligga 
över +5°C. 
 
De läggare och vältar som används för kalla återvinningsmassor är i princip desamma som för 
nytillverkad kall massa. Erfarenheterna har visat att kalla asfaltmassor kan vara relativt tröga 
att lägga ut, speciellt vid styvare bindemedel. Det kan vara svårt att få skriden att flyta jämnt 
på massan, bitumen kan klibba fast på bottenplattan och knivarna och det kan vara svårt att få 
ett homogent materialflöde mellan tråget och skriden. Resultatet kan bli en viss vågbildning 
och/eller ojämnheter på beläggningsytan. Lämpliga lagertjocklekar kan vara 80-120 kg/m². 
Även tunnare slitlager har lagts (50 kg/m² ÅA 11 mm). 
 
Packningen bör utföras med både en stålvalsvält och en gummihjulsvält i separata enheter. 
Även kombivältar kan användas. Stålvalsvälten (steg 1) ger packning på djupet medan 
gummihjulsvälten (steg 2) knådar (tätar) till vägbanan, vilket är viktigt för att ytan skall få en 
bra hållbarhet och textur under den första tiden. Antalet överfarter och behovet av vältar kan 
bestämmas genom en provpackning på vägen (i början av objektet). Normalt brukar 4-6 
överfarter användas vid stålvalsvältningen. Eftersom massorna kan var tröga bör 
stålvalsvälten ha en relativt hög linjelast (totalvikt över 14 ton).  
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Efter avslutad packning bör ytan avsandas, dels för att skydda ytan från stenplock men även 
för att skydda trafikanterna från bindemedelsstänk. 
 

 
 
Bild 7-7 Utläggning och packning av kallt återvunnet asfaltbärlager. I detta fall 

användes en kombinerad stålvals- och gummihjulsvält. 
 

 
Bild 7-8 Utläggning och packning av kallt återvunnet asfaltslitlager. 
 

7.7 Egenskaper hos nylagd beläggning 
Vägytan kan till en början vara mjuk och känslig för mekaniska påkänningar, speciellt nära 
vägrenarna och på utsatta platser. Exempel på påkänningar som kan orsaka skador är 
belastning från däck och stödben på arbetsfordon samt vridmoment från tunga fordon. 
Planeras dikningsarbeten, utlastning av timmer etc. bör detta göras innan åtgärd. Kall 
återvinningsbeläggning kan därför vara en olämplig åtgärd för vägar/gator med stort inslag av 
statiska påkänningar eller skjuvningar. 
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Beläggningen härdar med tiden men det kan ta några veckor eller, om åtgärden görs på 
hösten, ett halvår innan ytan hårdnat till ordentligt. Trafikmängden och temperaturen är 
faktorer som inverkar på härdningsförloppet. Separerade ytor och dåliga skarvar/fogar bör 
förseglas i ett tidigt skede. Om stenlossning eller materialsläpp uppkommer första vintern kan 
beläggningen bli bättre följande år genom trafikens efterpackning. Om problemet kvarstår bör 
dock ytan förseglas eller ytbehandlas så snart som möjligt. 
 
Kallblandade beläggningar brukar erhålla en efterpackning under det första året på 2-4 mm 
(storleken är bl a beroende av lagertjockleken), men efter det att beläggningen hårdnat 
minskar spårbildningen till måttliga nivåer (någon mm per år).  
 

   
 

   
 
Bild 7-9 Nylagd kallt återvunnen beläggning (övre vänster). Mekaniska skador på nylagd 

yta (övre höger). Kallt återvunnen beläggning efter ett års trafik (nedre vänster). 
Närbild på kallt återvunnen beläggning efter ett års trafik (nedre höger). 

 

7.8 Materialprovning och krav på granulat, massa och 
beläggning 

7.8.1 Allmänt 
För att beläggningar med återvunnet asfaltmaterial skall få acceptabel kvalitet och funktion 
behöver granulatet ha en lämplig gradering och återvinningsmassan en lämplig 
sammansättning. Inblandning av ett nytt bindemedel är nödvändig för att massan skall binda 
ihop och ibland behövs även tillsats av stenmaterial för att få hanterbarhet och stabilitet. 
Granulatets korngradering och vatteninnehåll har betydelse för massans homogenitet, bearbet- 
och packbarhet. Uppgifter om bindemedelshalt och det gamla bindemedlets egenskaper är 
nödvändig information för val av erforderlig mängd och typ av nytt bindemedel som skall 
användas.  
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Eftersom äldre asfaltbeläggningar kan ha mycket varierande ursprung och sammansättning 
bör vid högre trafikvolymer krav på funktionellt inriktade egenskaper ställas vid 
proportionering av återvinningsmassa. Egenskaper som kan vara viktiga att bestämma på 
massan är styvhetsmodul, draghållfasthet, stabilitet, konsistens och beständighet. Vid 
provningen måste prepareringen av provkropparna noggrant styras upp för att relevanta, 
jämförbara resultat skall erhållas. 
 
När förprovningen är klar bör en provläggning av massan enligt arbetsreceptet göras. En 
provläggning är det bästa sättet för att få svar på om massan går att hantera och lägga ut. 
Enligt tidigare erfarenheter av kalla massor kan, efter det att produktionen kommit igång, en 
viss korrigering av arbetsreceptet bli nödvändig. 
 
Provningen görs i följande steg 
 
Provtagning 
• Prov tas från väg eller upplag t ex enligt Vägverkets metodbeskrivning VVMB 620:2000 
 
Karakterisering av returasfalt 
• Bindemedelshalt och kornkurva på extraherat material 
• Penetration, mjukpunkt eller viskositet på återvunnet bindemedel 
• Kornkurva (enligt tvättsiktning) på och fuktinnehåll i granulat 
 
Materialkontrollerna ligger till grund för val av återvinningsmetod och bindemedelstyp. 
Materialets sammansättning och bindemedlets beskaffenhet används för att bestämma 
lämpliga bindemedelshalter vid proportioneringen samt behovet av vattentillsats och 
stenmaterialinblandning. 
 
Proportionering 
• Preparering och härdning av provkroppar 
• Hålrumshalt, stabilitet, pressdraghållfast eller styvhetsmodul 
• Vattenkänslighet (ibland frys-töbeständighet) 
 
Proportioneringen ligger till grund för val av arbetsrecept. 
 
Kvalitetskontroll av massa 
• Bindemedelshalt, kornkurva och vatteninnehåll 
• Preparering och härdning av provkroppar 
• Hålrumshalt, stabilitet, pressdraghållfast eller styvhetsmodul 
• Vattenkänslighet 
 
 

Vilka anvisningar finns för kall återvinning? 
I ATB VÄG, Allmän Teknisk Beskrivning för vägkonstruktion, Vägverket, finns anvisningar 
för kall och halvvarm återvinning (1). Där framgår krav på granulat, rekommenderade fukt- 
och bindemedelshalter, beskrivning av samt riktlinjer för proportionering och kvalitetskontroll 
samt tillhörande specifikationer.  
 



Handbok för återvinning av asfalt  Kap 7. Kall återvinning i verk 
   

  91

I följande avsnitt ges en mer detaljerad beskrivning över vad som bör ingå i ett 
provningsförfarande för kalla återvinningsmassor. 

7.8.2 Proportioneringsförutsättningar 
Beroende på objektets karaktär kan kraven delas in i kategorier efter trafikvolym och typ av 
väg/gata/yta som skall åtgärdas: 

• För gator och vägar med ÅDTt <500 fordon eller ÅDTk.tung <50 fordon, GC-vägar, 
gårdsplaner m m, bör krav ställas på ingående material och återvinningsmassa. 

• För gator och vägar med ÅDTt 500-1500 fordon eller ÅDTk.tung ≥ 50 fordon bör krav 
ställas på ingående material och återvinningsmassa och dessutom bör såväl 
framtagning av recept som kvalitetskontroll innefatta funktionsprovning. 

• För gator och vägar med ÅDTt >1500 fordon bör särskild utredning göras där högre 
krav ställs. 

 
Följande maximala partikelstorlekar rekommenderas: 
Slitlager 
Bostadsgator   11 mm 
Vägar/planer/ytor  11 eller 16 mm. 
 
Bärlager 
Samtliga typer av gator/vägar/ytor 16 eller 22 mm. 

7.8.3 Förundersökning av asfaltgranulat eller returasfalt 
För att karakterisera och bedöma asfaltmaterialet som skall återvinnas bör en förundersökning 
göras. Resultatet ligger till grund för val av metod, typ och mängd av nytt bindemedel samt 
behov av stenmaterialinblandning. Representativa prov uttas från upplag eller genom borrprov 
från befintlig väg t ex enligt Vägverkets metodbeskrivning VVMB 620. Ur proven bestäms: 
• kornstorleksfördelning på granulat (tvättsiktning) 
• bindemedelshalt och kornstorleksfördelning på extraherat material 
• penetration eller mjukpunkt på återvunnet bitumen (vid hårdare bitumen) eller 
• kinematisk viskositet (60°C) på återvunnet bindemedel (vid mjukbitumen). 
 
Vatteninnehållet kan variera i granulatet, vilket bör beaktas vid proportionering och 
produktion av massa. Om bindemedelshalten eller kornstorleksfördelningen varierar för 
mycket i upplaget bör materialet i möjligaste mån homogeniseras vid lagring och inmatning i 
verket. Det kan göras genom omblandning av materialen, genom skiktvis lagring av 
materialen i mellanupplaget och genom ett bra förfarande när granulatet skall utlastas till 
kalldoseringsenheterna. Standardavvikelsen på bindemedelshalten och kornstorleks-
fördelningen (extraherat material, t ex fillerhalten och passerande mängd på sikt 4 mm) kan 
ligga till grund för bedömning av materialets homogenitet. 

7.8.4 Proportionering inriktad mot funktionella egenskaper 
Funktionellt inriktad proportionering innebär att receptet för återvinningsmassan tas fram 
genom relativa, jämförande provningar på provkroppar av granulat, bindemedel och vatten i 
olika proportioner (bild 7-10). Efter det att provkropparna lagrats/härdats testas de med 
avseende på mekaniska egenskaper och beständighet. Den blandning som bäst uppfyller 
ställda krav (t ex enligt ATB VÄG) väljs. 
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Provningarna görs genom dubbelprov och vid exempelvis fyra olika bindemedelshalter 
(rekommenderade bindemedelshalter framgår av avsnitt 7.8.7). Bindemedelshalterna väljs 
utifrån bindemedelsinnehållet och kornkurvan i granulatet samt hur pass åldrat det gamla 
bindemedlet är. Det innebär bland annat att en större bindemedelstillsats bör eftersträvas vid 
förhårdnat, åldrat bindemedel och en mindre giva när bindemedlet är mjukare och fräschare. 
Skillnaden i bindemedelshalt (restbitumenhalt) bör vara 0,4 procentenheter mellan 
provblandningarna. Ett sammanslaget prov av granulat från upplaget kan ligga till grund för 
proportioneringen. För att provningarna skall bli jämförbara måste provningsförfarandet 
styras upp enligt följande avsnitt. 
 

Preparering Lagring Mekaniska Beständighet
egenskaper

Stabilitet
Marshall

25°C

Degblandare Gyratorisk Dynamisk Vattenkänslighet
eller packning Härdning kryp Vakuummättning

Tvångs- eller 7 dygn 25°C
blandare Statisk 40°C Frostbeständighet
4 recept packning Draghållfasthet Frys-tö (10st)

10°C

Styvhetsmodul
10°C

+
Hålrums-

halt

Återvinning
bindemedel

 
 
Bild 7-10 Exempel på proportioneringssystem inriktat mot funktionella egenskaper för 

kalla massor. 

7.8.5 Provpreparering 
Provkroppstillverkning för funktionsprovning och provningsförfarandet vid provning av 
vattenkänslighet beskrivs i Vägverkets metodbeskrivning VVMB 701. Här beskrivs de olika 
stegen som ingår i provprepareringen. 
 
Blandning 
• degblandare eller tvångsblandare 
 
Tillverkning av provkroppar 
• statisk packning vid rumstemperatur eller 
• gyratorisk packning vid rumstemperatur eller 
 
Härdning av provkroppar 
• 7 dygn vid +40°C eller 
• 4 dygn vid förhöjd temperatur, +60°C. 
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Bild 7-11 Preparering av provkroppar genom blandning i Hobart (degblandare) och 

statisk packning. 
 
 

 
 
Bild 7-12 Innan provet packas i statisk press förpackas massan med en stav (20 slag utmed 

kanterna och 20 slag i mitten av formen). På så sätt kan partiklarna orientera 
sig i formen innan den statiska lasten läggs på som packar ihop materialet. 

 

7.8.6 Provningsmetoder 
Provningen av massans egenskaper kan omfatta följande: 
• hålrumshalt 
• pressdraghållfasthet vid +10°C 
• styvhetsmodul vid +10°C (lastfördelande förmåga och flexibilitet) 
• stabilitet enligt Marshall eller dynamisk kryptest vid +25°C 
• vattenkänslighet 
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• frys-töbeständighet och saltkänslighet 
• konsistens och täckningsgrad. 
 
Typen av asfaltlager (bär- eller slitlager) avgör vilka metoder som skall väljas. För slitlager 
får vattenkänslighet och pressdraghållfasthet stor betydelse medan för bärlager stabilitet och 
styvhetsmodul är väsentliga egenskaper. Om påkänningarna är särskilt stränga, t ex om vägen 
saltas, ligger i ett extremt fuktigt läge eller om mycket tung trafik förekommer, får 
beständighets- och stabilitetstesterna stor betydelse för valet av recept. Det är viktigt att 
partiklarna (granulat och stenmaterial) i massan får en bra täckningsgrad och att massan blir 
bearbetbar. En provläggning kan vara nödvändig för att slutligen kontrollera massans 
läggbarhet vid valt arbetsrecept. 
 

  
 
Bild 7-13 Vattenlagring av provkroppar och fryslåda för frys-töförsök. 
 

7.8.7 Rekommenderade bindemedelshalter, fuktinnehåll och 
emulsionsmängder 

Granulat 
Bindemedelshalten i granulatet bör vara 3,0-6,0 vikt-%. Vid höga bindemedelshalter kan 
stenmaterial behöva tillsättas granulatet så att önskad bindemedelshalt uppnås. Vid för hög 
bindemedelshalt kan beläggningen få plastiska deformationer medan bindemedelsfattiga 
granulat kan ge dålig beständighet om för litet nytt bindemedel tillsätts. 
 
Fuktkvoten i granulatet bör ligga inom följande intervall: 
• återvinningsmassa för bärlager: 3,0-5,0 vikt-% 
• återvinningsmassa för slitlager: 2,0-4,0 vikt-%. 

Emulsionsmängd 
Tillsatt emulsionshalt vid användning av BE60M/V6000 (innehåller ca 65 % bitumen): 

• återvinningsmassa för bärlager: 1,2-2,7 vikt-%. Kalkylvärde: 2,4 vikt-%. 
• återvinningsmassa för slitlager: 2,2-4,2 vikt-%. Kalkylvärde: 3,6 vikt-%. 

 
De rekommenderade kalkylvärden som anges ovan avser kall återvinning med BE60M/V6000 
av beläggningar innehållande penetrationsbitumen (varmtillverkad asfalt, t ex ABT och AG). 
Om emulsion med mjukare eller hårdare bitumen används bör kalkylvärdet korrigeras för 
detta. Kalkylvärdet anpassas också efter den typ av beläggning som skall återvinnas. För 
mjukgjorda beläggningar (de med mjukbitumen eller vägolja, t ex OG, MJOG och MJAB), 
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vilka från början innehåller mindre mängd bindemedel än varmtillverkad asfalt, bör 
kalkylvärdet ligga något lägre än ovan angivna värden. 

Asfaltmassa 
Den totala bindemedelshalten i massan (gammalt och nytt bindemedel) bör ligga i följande 
intervall: 
• bärlager: 4,5-6,5 vikt-% 
• slitlager: 6,0-7,5 vikt-% 
 
Vid återvinning av mjukgjord asfalt ligger värdena på lägre nivåer. 
 

Hur mycket bindemedel skall tillsättas? 
Mängd och typ av nytt bindemedel bestäms av bindemedelshalten i granulatet, hur pass åldrat 
det gamla bindemedlet är, ursprunglig beläggningstyp, tillsats av stenmaterial samt om 
återvinningsmassan skall användas till bär- eller slitlager. I princip tillsätts mer bindemedel 
när asfaltbetong återvinns och mindre för mjukgjorda beläggningstyper. Slitlager kräver också 
mer bindemedel än bärlager. Erfarenheterna har visat att mängden nytt bindemedel har 
mycket stor betydelse för beläggningens hållbarhet. 
 
Det totala vätskeinnehållet, tillsatt mängd emulsion + vattenkvoten i granulatet, bör ligga 
mellan 6,0-7,0 %. Optimal vattenkvot kan bestämmas genom packningskurva enligt tung 
instampning eller Marshallinstampning (vid tre eller fyra vattenkvoter) på granulat eller 
massa. 

7.8.8 Rekommenderade krav på ingående material 
Med ingående material avses här det material som matas in i verket, således inkluderande 
även nytt tillsatt material. Kraven medför att krossning och/eller sortering av 
granulat/asfaltkakor i de flesta fall måste utföras. Följande krav kan ställas: 

Asfaltgranulat 
• bindemedelshalt 
• granulatkurva (tvättsiktning). 
 
Lämplig granulatkurva (tvättsiktning) för det ingående materialet vid kall återvinning framgår 
av bild 7-14. Kornkurvan får bryta en av de inre linjerna. 
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Bild 7-14 Lämplig korngradering för granulat. 

Bindemedel (emulsion) 
För vägar med krav på flexibilitet: 
• emulsioner baserade på mjukbitumen med kinematiska viskositeten lika med eller mindre 

än 6 000 mm²/s. 
 
För vägar med större krav på styvhet och stabilitet: 
• emulsioner baserade på bitumen med kinematiska viskositeten större än 6 000 mm²/s. 

Stenmaterial 
Stenmaterial bör tillsättas av lämplig fraktion och mängd så att kraven på massa och 
beläggning uppfylls. Kalkylvärdet för tillsats kan sättas till 20 % om inte annat anges och som 
tillsatsmaterial rekommenderas: 
• om avsikten är att förbättra stabiliteten bör helkrossat material tillsättas 
• om avsikten är att förbättra enbart massans bearbetbarhet bör naturgrus eller sand (rundat 

material) tillsättas 
• om avsikten är att förbättra massans sammansättning kan både grövre (makadam) och 

finare material (sand) tillsättas. 

7.8.9 Rekommenderade krav på återvinningsmassa 
Kvalitetskontrollen bör omfatta dels krav på bindemedelshalt och vattenkvot på massaprov, 
dels krav på hålrum, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet på instampade 
provkroppar enligt nedan.  

För gator och vägar med ÅDTt <500 fordon eller ÅDTk.tung <50 fordon 
Krav på och kontroll av återvinningsmassa: 
• bindemedelshalt i bärlager 
• bindemedelshalt i slitlager 
• vattenkvot. 
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För gator och vägar med ÅDTt 500-1500 fordon eller ÅDTk.tung ≥ 50 fordon 
Förutom kraven för kategorin lågtrafikerad väg ovan bör också egenskapskrav på instampade 
prov av återvinningsmassa ställas. Följande parametrar kan ingå: 
• hålrumshalt 
• pressdraghållfasthet vid +10°C 
• styvhetsmodul vid +10°C 
• stabilitet enligt Marshall, vid +25°C 
• vattenkänslighet – vidhäftningstal. 
 
Valet av provningsmetoder avgörs beroende på aktuell beläggningstyp. 

7.8.10 Rekommenderade krav på beläggning 
De krav som finns i ATB VÄG kan även användas (ev med vissa modifieringar) för kalla 
återvinningsbeläggningar. Krav för följande egenskaper hos beläggningen rekommenderas: 
• jämnhet 
• spårbildning  
• tvärfall 
• stenlossning 
• friktion. 
 
Kraven kan ställas på relativt nylagd yta (helst bör ytan ha legat en tid) och/eller efter 
garantitiden (1-3 år). På bostadsgator kan det vara svårt att mäta jämnheten och spårdjupet 
med hjälp av RST-mätbil på grund av att brunnar, skarvar med mera inverkar på resultatet. 
Det är viktigt att påpeka att nylagda återvinningsmassor är känsliga för mekaniska 
påkänningar eftersom ytan till en början är mjuk och därför bör denna typ av asfaltmassor 
undvikas på utsatta platser. 
 

7.9 Erfarenheter från uppföljningar i fält samt egenskaper hos 
kalltillverkad återvinningsmassa 

7.9.1 Användningsområden 
Kalla återvinningsmassor har använts främst till slitlager men även till bärlager på låg- till 
medeltrafikerade landsvägar över hela landet. Även i kommuner har den här typen av 
beläggningar använts men då har det huvudsakligen handlat om vägar i kommunernas 
ytterområden och inte gator i tätorten även om exempel på sådana finns. Det finns också 
exempel på kalla återvinningsmassor som använts till bärlager i vägrenar eller gång- och 
cykelbanor. 

Kommunal återvinning 
I Borlänge har alla gamla asfaltmassor återvunnits sedan slutet av 1980-talet. Kall återvinning 
i verk har varit den dominerande tekniken men även halvvarm återvinning har testats. I ett 
försök att använda slitlager av kall återvinningsmassa på bostadsgator har en ÅABT 11 med 
emulsion baserad på bitumen 160/220 provats på några villagator. När maximala 
stenstorleken begränsas till 11 mm blir ytan tätare och jämnare än vid konventionell 
återvinning som oftast har material upp till 22 mm.  
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Bild 7-15 Kall återvinningsbeläggning på villagata. 

7.9.2 Provvägar och kontrollsträckor 
VTI har, på uppdrag av Vägverket, haft en provningsverksamhet sedan i mitten av 1980-talet 
och ett stort antal försök har gjorts (4, 5). Resultaten har varit mycket varierande, allt från 
lyckade till misslyckade försök. I allmänhet erhåller återvinningsbeläggningar ungefär 
likvärdiga material- och vägyteegenskaper som motsvarande typer av nytillverkade 
kallblandade beläggningar. De bästa sträckorna i VTI’s uppföljningar är i vissa avseenden 
jämförbara med konventionell varmblandad asfalt med undantag för jämnheten i längsled, 
IRI-värdet, som överlag är sämre. Recepturen, och framför allt bindemedelsinnehållet, har en 
mycket avgörande betydelse för återvunna beläggningars egenskaper och hållbarhet. Tidiga 
vägskador har huvudsakligen orsakats av för hög (plastiska deformationer) eller för låg 
(beständighetsskador) tillsats av nytt bindemedel. Innehåller granulat redan från början hög 
halt bitumen ökar också risken för deformationer. Med tiden kan beläggningen erhålla sten- 
och materialsläpp som sannolikt är den vanligaste orsaken till driftåtgärder på den här typen 
av beläggningar. 

Provvägsförsök i Värmland 1992 (Saxån) 
Ett större provvägsförsök utfördes sommaren 1992 på riksväg 63 i Värmland (4). 
Återvinningsmassor testades både som bär- och slitlager. Erfarenheterna efter 7 års 
uppföljning visade på stora skillnader mellan de olika provsträckorna. I bild 7-16 framgår 
betydelsen av bindemedelsinnehållet i återvinningsbeläggning. Bäst av slitlagersträckorna 
klarade sig den med tillsats av 3,0 % emulsion (baserad på mjukbitumen) som fick en mycket 
måttlig utveckling av spår, stensläpp och bärighetssprickor och var jämförbar med de bästa 
referenserna av nytillverkad varm massa. Sträckan med 2,0 % emulsion erhöll markant mer 
sprickor och stensläpp. Sträckan med 4,0 % emulsion blev mycket tät och slät med följd att 
inga stensläpp eller sprickor observerades under 7 års trafik men beläggningen fick en del 
plastiska deformationer på grund av det höga bindemedelsinnehållet (7,5-8,0 % bitumen 
sammantaget). Hos bärlagersträckorna var skillnaden relativt liten mellan tillsats av 1,5 och 
3,0 % emulsion medan den utan emulsionstillsats erhöll sprickor i ett tidigt skede. Noterbart 
var att samtliga referenser med varm massa (AG och ABT) erhöll bärighetssprickor ungefär 
samtidigt som återvinningssträckorna trots att bärigheten låg på en betydligt högre nivå enligt 
utförd fallviktsmätning. 
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Resultaten från provvägen i Saxån ligger delvis till grund för kraven i ATB VÄG. 
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Bild 7-16 Provsträckor på riksväg 63, Saxån, efter 7 års trafik. Både bär- och slitlagren 

utgjordes av kall återvinningsbeläggning. 

7.9.3 Sammanställning av erfarenheter från fältundersökningar 
Utifrån de resultat och erfarenheter som erhållits från provvägar, kontrollsträckor och 
skadeutredningar har följande sammanställning gjorts. 
 
Plastiska deformationer  
• kan förekomma om bindemedelsinnehållet är för stort; mindre deformationer kan gå 

tillbaka med tiden genom trafikarbetet 
 
Efterpackning  
• några millimeter per lager (vid lager av 50 mm); påverkas av hålrumshalt och 

packningsinsats 
 
Spårbildning 
• i de flesta fall måttlig; normalt minst tio års livslängd 
 
Jämnhet 
• något ojämn; vanligt värde på IRI 1,5-2,0 mm/m på senare år 
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Blödningar 
• normalt inga problem men ytan kan bli svärtad eller till en början fet 
 
Friktion 
• normalt bra; vid fet yta något lägre 
 
Ytskrovlighet 
• ungefär som ABT, 0,3-0,5 mm i makrotextur enligt RST-mätning (RRMS-värde) och 0,5-

0,8 mm mätt med Sand Patch; slätare vid högt bindemedelsinnehåll och skrovligare för 
torra massor 

 
Separationsbenägenhet 
• ibland stor, speciellt om stor andel grövre stenmaterial eller granulatkorn ingår massan; bör 

beaktas noggrant vid tillverkning och utläggning 
 
Bärförmåga 
• som andra kalla eller halvvarma, nytillverkade beläggningar eller högre; lägre än AG; 

påverkas av hårdheten på det nya bindemedlet och förstyvningen av granulatet 
 
Flexibilitet/sprickkänslighet 
• något sämre än nytillverkade kalla eller halvvarma beläggningar; påverkas av hårdheten på 

det nya bindemedlet, bindemedelshalten och hur pass åldrat materialet är; inhomogena 
massor får försämrade egenskaper 

 
Stenlossning/materialsläpp/vattenkänslighet/beständighet 
• torra ytor blir råa och öppnare, problem i separerade ytor, försegling kan bli nödvändig; vid 

för låg bindemedelshalt stor risk för materialsläpp; vid saltning eventuellt ökad risk för 
uppmjukning och materialsläpp, som är den vanligaste orsaken till åtgärder 

 
Slaghål 
• normalt ingen risk; separerade ytor och torra massor blir mer känsliga 
 
Ytans hårdhet 
• är mjuk i början, speciellt nära vägrenarna; ytan hårdnar genom trafikarbete och 

vattenavdunstning 
 
Ytans utseende 
• svarta bollar kan förekomma; ytan ser något flammig ut, ibland något torr; har blivit 

mycket bättre på senare år 
 
Fogar, skarvar 
• noggrant arbete nödvändigt, annars risk för materialsläpp.  

7.9.4 Skador som kan uppkomma vid kall återvinning 
De typer av skador eller problem som kan uppträda på kalla återvinningsbeläggningar är: 
• Sten- och materiallossning 
• Plastiska deformationer (materialomlagringar) 
• Mekaniska skador på grund av att vägytan är mjuk 
• Blödningar (svärtning) 
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• Ojämnheter på grund av tröglagd massa 
• Separationer. 
 
Stenlossning              Plastiska deformationer  

  
 
Vågbildning (ojämnheter)  

 
 
Bild 7-17 Exempel på skador som kan uppkomma på kalla återvinningsbeläggningar. 
 
Den vanligaste förekommande orsaken till skador på kalla återvinningsbeläggningar har varit 
alltför liten mängd tillsatt bindemedel. Magra återvinningsbeläggningar riskerar i ett tidigt 
skede att få stenlossning och materialsläpp, vilket markant förkortar livslängden. Om 
beständighetsrelaterade skador uppkommer bör ytan förseglas eller ytbehandlas. 
 

7.9.5 Erfarenheter av returasfalt 
Sammansättningen och egenskaperna hos returasfalt kan i hög grad variera beroende på en rad 
faktorer såsom ursprunglig beläggningstyp, förekomst av lagningsmassor, åldring, krossning, 
nötning, bindemedelsförluster, materialsläpp med mera. Vid bortgrävning och fräsning kan en 
sammanslagning av olika beläggningstyper ske samtidigt som obundet material kan komma 
med i massorna. Trots detta uppvisar mellanupplag ibland en förvånansvärt homogen 
sammansättning med avseende på bindemedelshalt och kornkurva (bild 7-18). Möjligheterna 
att förändra bindemedelshalten i granulat genom fraktionsuppdelning kan vara begränsade 
eftersom bindemedel förekommer både i de finare och grövre fraktionerna (bild 7-18) även 
om den finaste fraktionen innehåller högst halt bitumen.  
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Bild 7-18 Exempel på spridningen hos kornkurva och bindemedelshalt i ett mellanlager av 

asfaltgranulat (vänster) samt fördelningen i bindemedelshalt mellan olika 
fraktioner från samma material (höger). 

 
Bindemedelshalten och kornkurvan (både granulatkurvan och den extraherade kurvan från 
returasfalten) kan variera mellan olika upplag och även inom upplaget vilket beskrivs i bild 7-
19. Granulaten kommer från Skåne i söder till Norrbotten i norra Sverige. I de flesta fall har 
den ursprungliga beläggningen varit ABT + AG men inslag av andra beläggningar finns 
också. 
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Bild 7-19 Sammanställning över bindemedelshalt i olika asfaltgranulat (övre vänster) 

samt kornkurvor på tvättsiktat (övre höger) och extraherat granulat (nedre 
vänster). Asfaltmaterialen utgörs huvudsakligen av äldre ABT- och AG-
beläggning. 
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7.9.6 Vilka egenskaper har kalla återvinningsmassor 
I följande avsnitt sammanfattas de viktigaste erfarenheterna från laboratorieprovning av kall 
återvinningsmassa och en del exempel från proportionering ges. Provning av massor 
innehållande emulsion och vatten skiljer sig från varm asfaltmassa men i princip används 
samma metoder och utrustningar medan provprepareringen är olika mellan de två 
massatyperna. 
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Bild 7-20 Exempel på resultat från proportionering av kall återvinningsmassa. Vid 

provningen testades massa med fem olika recept (0, 1, 2, 3, och 4 % emulsion). 
Vattenkvoten i granulatet var 3 %. Inget stenmaterial tillsattes. Innan 
provningen lagrades proverna, som tillverkats genom statisk packning, i 7 dygn 
vid 40°C. 

Provning av massa - proportionering 
Det är förhållandevis komplicerat men möjligt att testa mekaniska egenskaper hos kallblandad 
återvinningsmassa. Det är dock många parametrar kopplade till provprepareringen som kan 
inverka på resultatet och som måste beaktas och styras upp vid provningen. Exempel på dessa 
är blandningsförfarande, packningsmetod, lagringstid, val av provningsmetod, temperaturer 
vid konditionering och provning m m. De egenskaper som hittills visat sig kritiska i ett tidigt 
skede ute på vägen är stabilitet och beständighet. Den allt mer förfinade blandningstekniken, 



Handbok för återvinning av asfalt  Kap 7. Kall återvinning i verk 
   

  104

tvåstegsblandning, kan vara svår att efterlikna vid labprovning. I bild 7-20 ges exempel på 
resultat från funktionellt inriktad proportionering av kalla återvinningsmassor.  
 
Det är av fundamental betydelse att undersökningen innehåller tester på provkroppar som 
både härdat en tid vid ideala förhållanden (torrlagrade prov) och som sedan vattenmättats 
(sämsta tillståndet). Provning av enbart torrlagrade prov skulle ge ett missvisande och 
skönmålande resultat. Kalla asfaltmassor kommer att innehålla vatten i varierande grad under 
hela sin livstid. Det är dock viktigt att materialet ges möjlighet att härda ordentligt innan 
provningen, vilket sker genom lagring vid förhöjd temperatur (7 dygn, 40°C). 
 
Som ett alternativ till funktionellt inriktad proportionering kan erforderlig mängd nytt 
bindemedel tas fram genom analys av den gamla asfaltens sammansättning och det gamla 
bindemedlets egenskaper. Den typen av proportionering används ibland utomlands. Halten 
nytt bindemedel brukar då korrigeras efter bindemedelsinnehållet, kornkurvan och det gamla 
bindemedlets viskositet eller penetration. Som utgångspunkt måste ett utgångsvärde tas fram 
som är anpassat till den aktuella beläggningstypen som skall återvinnas. När homogena 
förhållanden råder (granulatet består av en beläggningstyp med någorlunda homogen 
sammansättning) kan den här förenklade formen av proportionering fungera. En förutsättning 
är dock att utgångsvärdet ligger ”rätt” vilket inledningsvis kräver omfattande labprovningar 
och en längre tids fälterfarenheter. 
 
Val av packningsmetod samt provets lagringstid och temperatur inverkar, ibland markant, på 
provningsresultatet. Statisk- eller gyratorisk packning har givit den bästa överensstämmelsen 
med borrkärnor från vägen. Marshallpackning ger ofta för hög hålrumshalt på grund av 
materialets fjädrande förmåga. 

7.9.7 Vilka egenskaper får borrkärnor från beläggningen? 
Borrkärnor från beläggningen används för att beskriva materialets/lagrets tillstånd i vägen och 
hur det förändras med tiden. VTIs uppföljningar av provsträckor har visat att materialets 
tillstånd och egenskaper högst avsevärt förändras med tiden, ofta i en positiv riktning, 
åtminstone de första åren. Trafikarbetet i kombination med massans fortsatta härdning, både 
knådar och packar beläggningen med följd att ytan blir hårdare. På nylagd massa kan det vara 
svårt att få upp hela, provningsbara borrkärnor. Efter ett par månaders trafik brukar dock hela 
prov erhållas. 
 
Vid provtagningen är det viktigt var på vägen provet tas, främst om det är i hjulspåren (där 
trafiken går) eller bredvid. Beläggningens egenskaper kan skilja markant mellan dessa ytor. 
Helst bör provtagningen omfatta prov både från hjulspår och mellan dessa men huvuddelen av 
proven bör tas i hjulspåret (där den tunga trafiken går) eftersom det är där 
materialets/asfaltens egenskaper har störst betydelse och även påverkas mest. Provpunkterna 
kan väljas ut genom slumptalstabell. 
 
Innan borrkärnorna testas är det viktigt att de lagras en bestämd tid (ca en månad vid 
rumstemperatur) så att vattnet hinner avdunsta. Provningen görs sedan på både torr- och 
vattenlagrade prov och enligt samma förfarande som vid förprovningen. Borrkärnor kan ha 
följande egenskaper enligt uppföljningar från provsträckor med kall återvinning (både bär- 
och slitlager). 
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• Hålrumshalten ligger normalt mellan 4-20 vol-% beroende på beläggningens ålder, 
läge på vägen, receptur och på typen av objekt. I hjulspåren minskar hålrummen 
markant under de första åren p g a trafikens efterpackning. Skillnaden mellan 
hjulspåren och intilliggande beläggning är i genomsnitt ungefär 5 procentenheter men 
varierar från fall till fall. Efter ca ett års trafik brukar hålrumshalten i hjulspåret ligga 
mellan 5-10 vol-%, men lägre och högre värden kan också förekomma. Hålrumshalter 
på 1-3 vol-% i kombination med relativt höga bindemedelshalter har visat sig ge 
upphov till plastiska deformationer. 

 
• Pressdraghållfastheten vid 10°C på torrlagrade prov ligger mellan 200-1200 kPa om 

emulsioner baserade på mjukbitumen används. Resultatet påverkas främst av 
beläggningens ålder och hålrumshaltens storlek. Pressdraghållfastheten på 
vattenmättade prov blir lägre och hamnar inom intervallet 100-700 kPa. Om hårdare 
bindemedel används kan pressdraghållfastheten hamna mellan 700-1000 kPa på ca ett 
år gammal beläggning. 

 
• Styvhetsmodulen vid 10°C är förhållandevis hög för återvinningsmassor, 1 000-5 000 

MPa på torrlagrade prov. Modulvärdet påverkas markant av mängd och typ av nytt 
bindemedel och om proven testas i vått eller torrt tillstånd.  

 
• Stabiliteten och brottdeformationen har endast bestämts i några fall och då enligt 

dynamisk kryptest eller Marshallstabilitet vid rumstemperatur. Provningen visade 
mycket bra överensstämmelse med erfarenheterna från vägen (spårbildningen) och 
resultatet påverkades markant av bindemedelsinnehållet i beläggningen. De krav som 
finns i ATB VÄG på Marshallstabilitet avser labtillverkade prov. 

 
• Vattenkänsligheten (förhållandet i pressdaghållfasthet mellan våt- och torrlagrade 

prov) brukar i allmänhet vara bra, 60-100 %. Allt för låg bindemedelsinblandning kan 
ge lägre värden (<50 %) och indikera dålig beständighet. Resultatet påverkas också av 
vattenmättnadsgraden vid vakuummättningen som i sin tur påverkas av hålrumshalten 
i materialet. De högsta vattenmättnadsgraderna erhålls inom hålrumsintervallet 7-14 
vol-%. Borrkärnor brukar erhålla lägre värden än labtillverkade prov, speciellt med 
tiden. 

 
• Frys-tökänsligheten (förhållandet i pressdraghållfasthet mellan prov som utsatts för 

vattenmättning + frys-töväxling och torrlagrade prov) har hittills inte undersökts på 
borrkärnor utan endast vid förprovningen av labtillverkade prov. Denna test kan vara 
mer utslagsgivande (strängare) än vattenkänsligheten. 
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8.1 Allmänt 
Vid halvvarm återvinning i verk brukar materialet värmas upp till ca 50-80°C. 
Uppvärmningen medför att massan blir mer lättpackad och att hålrumshalten i beläggningen 
vanligen blir lägre än vid kall återvinning. Metoden kommer till sin fördel på hösten eftersom 
beläggningens prestanda åtminstone till en början blir bättre än för kallblandade massor. 
Halvvarm återvinning fungerar bra med granulat från halvvarm beläggning med mjukare 
bindemedel, men också återvinning av kall- eller varmtillverkade massor kan utföras med 
denna teknik. Halvvarm återvinning kan användas på vägar med litet mer trafik, upp mot 
ÅDTt 2 000 fordon.  
 
Den här typen av massor kan ibland upplevas som något tröga och svårlagda på grund av att 
det gamla bindemedlet aktiveras och blir ”klibbigt”. Förändring av temperaturen, inblandning 
av stenmaterial eller inblandning av mjukare bindemedel kan dock förbättra massans 
konsistens och läggbarhet. Bindemedlet utgörs av mjukbitumen. Massan kan sammansättas 
med enbart granulat, bindemedel och vatten men i de flesta fall inblandas 10-30 % 
stenmaterial.  
 
Vägverket upphandlade säsongen 1998 244 000 ton halvvarma återvinningsmassor, varav den 
största andelen i Region Norr. 
 

8.2 Olika typer av tillverkningsprocesser 
De blandningsverk som används för halvvarm återvinning skiljer sig inte mycket från de för 
kall återvinning och kan också användas för nytillverkade halvvarma och kalla massor. 
Uppvärmningen sker med hjälp av överhettad vattenånga eller genom måttlig uppvärmning i 
torktrumma. Både kontinuerliga- och satsblandningsprocesser förekommer (de senare 
dominerar). I en variant av satsblandningsverk uppvärms granulatet i doseringsenheten med 
ånga till en temperatur av 50-80°C innan det transporteras till blandaren. Massans temperatur 
hamnar ungefär på samma nivå som granulatets men påverkas förutom av ångans temperatur 
och blandningstiden även av temperaturen och fuktinnehållet i granulatet samt av 
transportavståndet till läggaren och av rådande väderlek. 

 
Bild 8-1 Principskiss av verk för satsvis blandning av halvvarm massa. Massan uppvärms 

med hjälp av överhettad ånga. 
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Bild 8-2 Tillverkning av halvvarma massor i satsblandningsverk med ånguppvärmning. 
 

 
 
Bild 8-3 Tillverkning av halvvarma massor i kontinuerligt blandningsverk. Granulat och 

stenmaterial uppvärms måttligt i torktrumman till vänster i bilden. Det 
uppvärmda materialet transporteras sedan till blandaren där mjukbitumen 
tillsätts. 

 
Blandningsverken är lätta att flytta från plats till plats. Igångsättningstiden efter flyttning är ca 
3-4 timmar. Produktionskapaciteten ligger på ca 100-150 ton per timme. Vid satsvis 
blandning ligger satsstorleken på 1,5-3,0 ton med en blandningstid på ca 20 sekunder. 
 

8.3 Asfaltgranulat 
För att massorna skall få en jämn och bra kvalitet måste de gamla asfaltmassorna krossas 
(sönderdelas) och sorteras. Fräsmassor kan ibland ha en lämplig sammansättning och behöver 
därför inte alltid krossas. För slitlager bör inte största stenstorleken överskrida 16 mm och för 
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bärlager är 22 mm en lämplig stenstorlek. När granulatet fraktioneras brukar det delas upp i 
fin- resp. grovfraktion. Lämpliga sorteringar kan vara 0-8 och 8-16 eller 8-22 mm.  
 

 
 
Bild 8-4 Krossning och sortering av asfaltgranulat. 
 

8.4 Inblandning av stenmaterial samt vatteninnehåll 
Inblandning av stenmaterial i massan kan ha flera syften: 
• Att förbättra stabilitetsegenskaperna hos beläggningen, framför allt om granulatet 

innehåller alltför hög halt bindemedel. I detta fall bör helkrossat och grövre stenmaterial 
användas (8-16 eller 8-22 mm). 

• Att göra massan smidigare så att den går att lägga ut. Sand eller krossat naturgrus (rundat 
material) kan ge bättre resultat än helkrossat stenmaterial men det är viktigt att inte 
stabiliteten påverkas alltför negativt. 

• Att ibland täta till ett öppet beläggningsmaterial. I detta fall tillsätts material med 
graderingen 0-8 eller 0-16 mm. 

 
Om granulatet redan från början innehåller hög andel stenmaterial bör stenmaterial-
inblandning undvikas, speciellt om massan skall användas till slitlager. Stenrika, halvvarma 
återvinningsmassor kan bli separationsbenägna, vilket bör beaktas vid utlastning, transport 
och utläggning. 
 
Normalt inblandas inte vatten för att optimera packningsegenskaperna på samma sätt som vid 
kall återvinning. Fuktinnehållet i massan påverkas dock av en rad faktorer såsom vattenkvoten 
i granulatet och stenmaterialet, på vilket sätt massan värmts upp samt massans sluttemperatur. 
Ånguppvärmning innebär att massan får en förhöjd fuktkvot. Vid torrare processer 
(uppvärmning i torktrumma) ligger fuktinnehållet på en lägre nivå. Det är svårt att ange en 
optimal vattenkvot för halvvarma massor men erfarenheterna har visat att utläggnings- och 
packningsegenskaperna blir bra vid ca 4 % vatten. I vissa fall kan sannolikt vatteninblandning 
göra massan smidigare. 
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8.5 Inblandning av nytt bindemedel 

8.5.1 Allmänt 
Vid den halvvarma återvinningstekniken används mjukbitumen som nytt bindemedel i 
massorna. De olika typer av mjukbitumen som förekommer på marknaden framgår av tabell 
8-1. 
 
Tabell 8-1 Mjukbitumen för halvvarm återvinning. 

Typ av 
mjukbitumen 

Enligt äldre 
specifikation 

Anmärkning 

V1500 MB 2 000 Mjukaste varianten 
V3000   
V6000 MB 5 000  
V12000 MB 10 000 Hårdaste varianten 
 
De mjukaste varianterna riktar sig mot återvinning av mjukgjorda beläggningar, typ OG och 
MJOG eller där flexibla egenskaper hos beläggningen eftersträvas medan de hårdare 
varianterna riktar sig mot återvinning av beläggningar där styvare och stabilare egenskaper 
åberopas. Ibland används även ett mjukare bindemedel för att kompensera 
bindemedelsåldring hos den gamla asfalten och för att förbättra läggbarheten. 
 

Mjukbitumen 
Mjukgjord bitumen eller mjukbitumen är bitumen som kännetecknas av låg viskositet och är 
därmed lättflytande. Tidigare blandades på plats en mjukgörare (oljedestillat) med hårdare 
bitumen men detta förfarande används inte längre av miljöskäl. Numera erhålls mjukbitumen 
färdigblandad direkt från leverantören. Bindemedlets temperatur ligger vid massa-
tillverkningen mellan 80-110°C. Mjukbitumen används på vägar med liten trafik i norra och 
mellersta Sverige. Den används även på vägar med sämre bärighet eller ojämna tjällyftningar 
där flexibla egenskaper eftersträvas hos beläggningen. 

8.5.2 Tillsatsmedel 
En mindre mängd vidhäftningsmedel (aminer, ca 1,2 vikt-% av tillsatt bindemedel) skall 
tillsättas bindemedlet för att massan skall få en bra motståndsförmåga mot vatten. Bild 8-5 
visar betydelsen av vidhäftningsmedel på vidhäftningstalet vid olika bindemedelshalter. I 
detta fall förbättrades också beständigheten med ökande mängd nytt bindemedel. 
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Bild 8-5 Betydelsen av vidhäftningsmedel i bindemedlet på mjukgjord, halvvarm 

återvinningsbeläggning. 

8.5.3 Bindemedelshalter 
Det är viktigt att skilja på halvvarm återvinning av asfaltbetong och asfaltgrus (varm massa, 
ABT, AG) och de beläggningar som är gjorda med mjukare bindemedel såsom asfalt-
emulsionsbetong (AEB, AEOG, AEG), mjukgjord asfaltbetong (MJAB, MJAG, MJOG) och 
av oljegrus (OG). Den senare typen av asfaltbeläggningar, som betecknas som kalla eller 
halvvarma massor, innehåller lägre bindemedelshalt samt mjukare bindemedel än 
varmtillverkad asfalt och behöver därför mindre mängd nytt bindemedel. En annan skillnad är 
att bindemedelsåldringen är mindre för kalla och halvvarma beläggningar på grund av att de 
inte upphettats eller endast måttligt upphettats vid massatillverkningen och därför är 
bindemedlet mindre påverkat. 
 

8.6 Transport, utläggning och packning av massa 
Den här typen av massor innehåller hög andel av grövre partiklar, både granulatkorn och 
stenmaterial. Grovkorniga massor med hög stenhalt är separationsbenägna och därför bör 
separationsrisken beaktas vid lastning, transport och lossning av massan.  
 
Halvvarma återvinningmassor är inte speciellt fuktkänsliga eftersom de innehåller vatten men 
de avkyls relativt snabbt om temperaturen är låg. Beläggningsytan hårdnar relativt fort efter 
packningen men på grund av det mjukare bindemedlet blir beläggningen mjukare jämfört med 
varm asfaltbeläggning. Temperaturen skall vid utförandet ligga över +5°C. 
 
De läggare (bild 8-6) och vältar som används för halvvarma återvinningsmassor är desamma 
som för annan halvvarm och kall asfaltteknik. Erfarenheterna har visat att halvvarma 
återvinningsmassor kan vara relativt tröga att lägga ut, speciellt vid högre 
bindemedelsinnehåll och vid högre temperaturer. Vid val av läggare är det viktigt att beakta 
massans eventuella tröghet. Tyvärr finns det inga heltäckande eller riktigt bra metoder för 
bedömning av konsistensen hos massan men gyratorisk packningskurva, Nynäs Workability 
Test (skjuvtest på opackat massaprov) eller en mindre provläggning kan indikera om massan 
är trög och svårbearbetbar. En provläggning rekommenderas innan produktionen startas upp i 
full skala. 
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Packningen bör utföras med en statisk stålvalsvält och en gummihjulsvält i separata enheter. 
Stålvalsvälten (steg 1) ger packning på djupet medan gummihjulsvälten (steg 2) knådar (tätar) 
till vägbanan, vilket är viktigt för att ytan skall få en bra hållbarhet. För att få ett bra 
packningsresultat bör vältningen påbörjas omedelbart efter utläggningen så att inte massan 
hinner svalna av. Efter packningen går ytan att trafikera. Antalet överfarter och behovet av 
vältar kan bestämmas genom en provpackning på vägen (i början av objektet). Normalt brukar 
4-6 överfarter användas vid stålvalsvältningen och en relativt hög linjelast bör väljas (totalvikt 
14 ton).  
 

 
 
Bild 8-6 Utläggning av halvvarma återvinningsmassor som bärlager. Massorna kom 

ursprungligen från gamla E4 vid Höga Kusten. 
 
 

 
 
Bild 8-7 Gummihjulsvältning av halvvarm återvinningsmassa. Ytan blir på så sätt tätare 

och hårdare. 
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8.7 Egenskaper hos nylagd beläggning 
Vägytan kan till en början vara mjuk och känslig för mekaniska påkänningar, speciellt nära 
vägrenarna och på utsatta platser. Ytan är dock tätare och hårdare än vid kall återvinning. 
 
Beläggningen hårdnar med tiden men det dröjer en tid innan den uppnår slutstadiet. 
Separerade ytor och dåliga skarvar/fogar bör förseglas i ett tidigt skede. Om beläggningen 
erhåller stenlossning eller materialsläpp första vintern kan beläggningen bli bättre följande år, 
men om problemet kvarstår bör ytan förseglas och en beredskap för detta bör finnas. 
 

 
 
Bild 8-8 Nylagd yta av halvvarm återvinningsmassa som bärlager. 
 

8.8 Materialprovning och krav på granulat, massa och 
beläggning 

8.8.1 Allmänt 
I princip måste halvvarma återvinningsmassor provas och proportioneras på samma sätt som 
kalla återvinningsmassor. Den här typen av massor innehåller vatten i varierande grad och 
därför måste provningsförfarandet vid proportioneringen styras upp noggrant. När 
förprovningen är klar bör en provläggning av massan göras enligt valt arbetsrecept. En 
provläggning är det bästa sättet för att få svar på om massan går att hantera och lägga ut. 
Enligt tidigare erfarenheter av halvvarma massor kan en viss korrigering av arbetsreceptet bli 
nödvändigt efter en provläggning eller när produktionen kommit igång. 
 
I följande avsnitt ges en översikt över vad som bör ingå i ett provningsförfarande för 
halvvarma återvinningsmassor. Vid högre trafikvolymer bör krav på funktionellt inriktade 
egenskaper ställas vid proportionering av återvinningsmassa. 

Vilka anvisningar finns för halvvarm återvinning? 
I ATB VÄG, Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för vägkonstruktion, finns 
anvisningar för halvvarm återvinning i verk (1). Där framgår krav på granulat, 
rekommenderade fukt- och bindemedelshalter, beskrivning av samt riktlinjer för 
proportionering och kvalitetskontroll samt tillhörande specifikationer. 
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8.8.2 Proportioneringsförutsättningar 
Beroende på objektets karaktär kan kraven delas in i kategorier efter trafikvolym och typ av 
väg/gata/yta som skall åtgärdas: 

• För gator och vägar med ÅDTt <500 fordon eller ÅDTk.tung <50 fordon, GC-vägar, 
gårdsplaner m m, bör krav ställas på ingående material och återvinningsmassa. 

• För gator och vägar med ÅDTt 500-1500 fordon eller ÅDTk.tung ≥ 50 fordon bör krav 
ställas på ingående material och återvinningsmassa och dessutom bör såväl 
framtagning av recept som kvalitetskontroll innefatta funktionsprovning. 

• För gator och vägar med ÅDTt >1500 fordon bör särskild utredning göras där högre 
krav ställs. 

 
Halvvarma massor har använts på vägar upp mot 3 000 fordon per dygn. Följande maximala 
partikelstorlekar rekommenderas: 
 
Slitlager: 
Bostadsgator:  11 mm 
Vägar/planer/ytor:  11 eller 16 mm. 
 
Bärlager: 
Samtliga typer av gator/vägar/ytor: 16 eller 22 mm. 

8.8.3 Förundersökning av asfaltgranulat eller returasfalt 
För att karakterisera och bedöma asfaltmaterial som skall återvinnas skall en förundersökning 
göras. Resultatet ligger till grund för val av metod, typ och mängd av nytt bindemedel samt 
behov av stenmaterialinblandning. Representativa prov uttas från upplag eller genom borrprov 
från befintlig väg t ex enligt Vägverkets metodbeskrivning VVMB 620:2000 (2). Ur proven 
bestäms: 
• kornstorleksfördelning på granulat (tvättsiktning) 
• bindemedelshalt och kornstorleksfördelning på extraherat materialet 
• penetration eller mjukpunkt på återvunnet bitumen (vid hårdare bitumen) eller 
• kinematisk viskositet (60°C) på återvunnet bindemedel (vid mjukbitumen). 
 
Vatteninnehållet kan variera i granulatet, vilket bör beaktas vid proportionering och 
produktion av massa. 
 
Om bindemedelshalten eller kornstorleksfördelningen varierar för mycket bör materialet i 
möjligaste mån homogeniseras. Det kan göras genom omblandning av materialen, genom 
skiktvis lagring av materialen i mellanupplaget och genom ett bra förfarande när granulatet 
skall utlastas till kalldoseringsenheterna. Standardavvikelsen på bindemedelshalten och 
kornstorleksfördelningen (extraherat material, t ex fillerhalten och passerande mängd på sikt 4 
mm) kan ligga till grund för bedömning av materialets homogenitet. 

8.8.4 Proportionering inriktad på funktionella egenskaper 
Proportionering med inriktning på funktionella egenskaper innebär att receptet för 
återvinningsmassan tas fram genom relativa, jämförande provningar på provkroppar av 
granulat, bindemedel och vatten i olika proportioner. Efter det att provkropparna 
lagrats/härdats testas de med avseende på mekaniska egenskaper och beständighet. Den 
blandning som bäst uppfyller kraven väljs. 
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Provningarna görs genom dubbelprov från massor med tre till fyra olika bindemedelshalter 
(rekommenderade bindemedelshalter framgår av avsnitt 8.8.7). Bindemedelshalterna väljs 
utifrån bindemedelsinnehållet och kornkurvan i granulatet samt hur pass åldrat det gamla 
bindemedlet är. Det innebär bland annat att en större bindemedelsgiva bör eftersträvas vid 
förhårdnat, åldrat bindemedel och en mindre giva när bindemedlet är mjukare och fräschare. 
Hänsyn måste givetvis tas till de förhållanden som råder på det aktuella objektet. 
 
Skillnaden i bindemedelshalt (restbitumenhalt) bör vara 0,4 procentenheter mellan 
provblandningarna. Ett sammanslaget prov av granulat från upplaget kan ligga till grund för 
proportioneringen. För att provningarna skall bli jämförbara måste provningsförfarandet 
styras upp enligt avsnitten 8.8.5-8.8.9. 

8.8.5 Provpreparering 
Provkroppstillverkning för funktionsprovning och provningsförfarandet vid provning av 
vattenkänslighet beskrivs i Vägverkets metodbeskrivning VVMB 701. Här beskrivs de olika 
stegen som ingår i provprepareringen. 

Blandning 
• degblandare eller tvångsblandare 

Tillverkning av provkroppar 
Vid halvvarm tillverkning sker packning av provkroppar enligt någon av nedanstående 
metoder: 
• statisk packning eller 
• gyratorisk packning eller 
• Marshallpackning. 
 
Valet av temperatur avgörs av aktuell typ av massa eller bindemedel och av vilken temperatur 
massan förväntas få i fält. Om osäkerhet avseende förväntad temperatur råder bör 60°C väljas.  

Härdning av provkroppar genom lagring 
• 7 dygn vid + 40°C eller 
• 4 dygn vid förhöjd temperatur, + 60°C.  

8.8.6 Provningsmetoder 
Provningen av massans egenskaper bör omfatta följande: 
• bindemedelshalt och kornkurva 
• hålrumshalt 
• pressdraghållfasthet vid + 10°C 
• styvhetsmodul vid + 10°C 
• stabilitet enligt Marshall, vid + 25°C 
• vattenkänslighet – vidhäftningsegenskaper 
• frys-töbeständighet och saltkänslighet 
• konsistens och täckningsgrad 
 
Typen av asfaltlager (bär- eller slitlager) avgör vilka metoder som skall väljas. För slitlager 
får vattenkänslighet och pressdraghållfasthet stor betydelse, medan stabilitet och 
styvhetsmodul är de viktigaste egenskaperna för bärlager. Om påkänningarna är särskilt 
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stränga, t ex om vägen saltas, ligger i extremt fuktiga lägen eller om mycket tung trafik 
förekommer får beständighets- och stabilitetstesterna en stor betydelse för valet av recept. Det 
är viktigt att partiklarna/stenmaterialet i massan får en bra täckningsgrad och att massan blir 
bearbetbar. En provläggning kan vara nödvändig för att slutligen kontrollera massans 
läggbarhet vid valt arbetsrecept. Vid halvvarm återvinning av mjukgjord asfaltbeläggning, bör 
vid sidan om mekaniska egenskaper och beständighet, även bindemedelshalt och kornkurva 
beaktas. 
 

 
 
Bild 8-9 Gyratorisk packningsutrustning för tillverkning av provkroppar. 
 
 

    
 
Bild 8-10 Mätning av pressdraghållfasthet (vänster) och Marshallstabilitet (höger). I båda 

fallen används samma apparat men olika provriggar. 
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Bild 8-11 Mätning av styvhetsmodul. Vid metoden används en pulserande last. 

8.8.7 Rekommenderade bindemedelshalter och fuktinnehåll 

Granulat 
Bindemedelshalten i inmatningskurvan (granulatet) bör vara 3,0-6,0 vikt-%. Om 
bindemedelshalten överstiger 6,0 % bör stenmaterial tillsättas granulatet så att önskad 
bindemedelshalt uppnås. Vid för hög bindemedelshalt kan beläggningen få plastiska 
deformationer. 
 
Fuktkvoten i granulatet bör för slitlager ligga mellan 2,0-4,0 vikt-% och för bärlager mellan 
3,0-5,0 %. 

Tillsats av mjukbitumen vid halvvarm återvinning 
• återvinningsmassa för bärlager: 0,6-2,4 vikt-%, kalkylvärde: 1,6 vikt-% 
• återvinningsmassa för slitlager: 1,2-3,0 vikt-%, kalkylvärde: 2,3 vikt-%. 
 
Tillsatt mängd mjukbitumen måste anpassas efter typen av beläggningsmaterial som skall 
återvinnas. De rekommenderade kalkylvärden som anges ovan avser halvvarm återvinning av 
beläggningar innehållande penetrationsbitumen (varmtillverkad asfalt, t ex ABT, AG). För 
mjukgjorda beläggningar (de med mjukbitumen eller vägolja, t ex OG, MJOG och MJAB), 
vilka från början innehåller mindre mängd bindemedel än varmtillverkad asfalt, ligger 
kalkylvärdet något lägre än ovan angivna värden. 

Asfaltmassa 
Den totala bindemedelshalten i massan (gammalt bindemedel och nytt mjukbitumen) bör  
ligga på följande nivåer: 
• bärlager: 4,5-6,5 vikt-% 
• slitlager: 5,5-7,5 vikt-% 
 
Vid återvinning av mjukgjord beläggning bör värdena ligga på lägre nivåer. 



Handbok för återvinning av asfalt  Kap 8. Halvvarm återvinning i verk 
   

  120 

8.8.8 Rekommenderade krav på ingående material 
Med ingående material avses här det material som matas in i verket. Kraven medför att 
krossning och/eller sortering av granulat/asfaltkakor i de flesta fall måste utföras. Följande 
krav kan ställas: 

Asfaltgranulat 
• bindemedelshalt och kornkurva (extraherad) 
• granulatkurva (tvättsiktning). 
 
Lämplig granulatkurva (tvättsiktning) för halvvarm återvinning framgår av bild 8-12. 
Kornkurvan får bryta en av de inre linjerna. 
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Bild 8-12 Lämplig korngradering för asfaltgranulat. 

Bindemedel (mjukbitumen) 
För vägar med stora krav på flexibilitet: 
• Mjukbitumen med kinematisk viskositet mellan 1500-3000 mm²/s bör användas. 
 
För vägar med krav på styvhet och stabilitet: 
• Mjukbitumen med kinematisk viskositet > 3000 mm²/s bör användas. 

Stenmaterial 
Stenmaterial bör tillsättas av lämplig fraktion och mängd så att kraven på massa och 
beläggning uppfylls. Kalkylvärdet för tillsats kan sättas till 20 % om inte annat anges och som 
tillsatsmaterial rekommenderas: 
• om avsikten är att förbättra stabiliteten bör helkrossat material tillsättas 
• om avsikten är att förbättra enbart massans bearbetbarhet bör naturgrus eller sand (rundat 

material) tillsättas 
• om avsikten är att förbättra massans sammansättning kan både grövre (makadam) och 

finare material (sand) tillsättas. 
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Vidhäftningsmedel 
Vid användning av mjukbitumen skall vidhäftningsmedel alltid tillsättas. Tillsatsen sker 
vanligen in-line vid asfaltverket. Tillsatt mängd och typ kan bestämmas vid proportioneringen 
genom provning av vidhäftningstalet på laboratorietillverkade provkroppar. Normalt tillsätts 
dock 1,2 vikt-% av bindemedlet. 

8.8.9 Rekommenderade krav på återvinningsmassa 
Kvalitetskontrollen bör omfatta dels krav på bindemedelshalt och vattenkvot på massaprov, 
dels krav på hålrum, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet på instampade 
provkroppar enligt nedan. 

För gator och vägar med ÅDTt <500 fordon eller ÅDTk.tung <50 fordon 
Krav på och kontroll av återvinningsmassa: 
• bindemedelshalt i bärlager 
• bindemedelshalt i slitlager 
• vattenkvot. 

För gator och vägar med ÅDTt 500-1500 fordon eller ÅDTk.tung ≥ 50 fordon 
Förutom kraven för kategorin lågtrafikerad väg ovan bör också egenskapskrav på instampade 
prov av återvinningsmassa ställas. Följande parametrar kan ingå: 
• hålrumshalt 
• pressdraghållfasthet vid +10°C 
• styvhetsmodul vid +10°C 
• stabilitet enligt Marshall, vid +25°C 
• vattenkänslighet – vidhäftningstal. 
 
Valet av provningsmetoder avgörs beroende på aktuell beläggningstyp. 

8.8.10 Rekommenderade krav på bitumenbundna lagers ytor 
De krav som finns i ATB VÄG kan även användas (eventuellt med vissa modifieringar) för 
halvvarma återvinningsbeläggningar. Följande krav finns för vägytan: 
• jämnhet 
• spårbildning 
• tvärfall 
• stenlossning 
• friktion 
 
Kraven kan ställas på relativt nylagd yta (helst bör ytan ha legat en tid) och/eller efter 
garantitiden (1-3 år). Kravet på friktion bör dock gälla direkt efter utförandet och under hela 
garantitiden på trafikerade ytor. På bostadsgator kan det vara svårt att mäta jämnheten och 
spårdjupet med hjälp av RST-mätbil på grund av att brunnar, skarvar med mera inverkar på 
resultatet. Det är viktigt att påpeka att nylagda återvinningsmassor är känsliga för mekaniska 
påkänningar eftersom ytan till en början är mjuk och därför bör denna typ av asfaltmassor 
undvikas på utsatta platser. 
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8.9 Erfarenheter från uppföljningar i fält samt egenskaper hos 
halvvarm återvinningsmassa 

8.9.1 Användningsområden 
Halvvarma återvinningsmassor har använts främst till slitlager men även till bärlager på låg- 
till medeltrafikerade vägar i norra Sverige (4, 6). Även i kommuner har den här typen av 
beläggningar testats men då har det huvudsakligen handlat om vägar i kommunernas 
ytterområden och inte gator i tätorten. Mjukgjorda beläggningstyper (MJOG, OG, AEOG, 
MJAB, MJAG, AEB, AEG) kan med fördel återvinnas genom halvvarma metoder och i norra 
Norrland finns ett stort antal återvunna beläggningar genom denna teknik. Även varma 
massor går att återvinna genom halvvarm återvinning med mjukgjorda bindemedel. 
 

   
 
Bild 8-13 Halvvarm återvinningsbeläggning inom Borlänge kommun. 

8.9.2 Provvägar och kontrollsträckor 
Antalet dokumenterade försök med halvvarm återvinning har varit relativt litet trots att 
metoden använts i många år. En del erfarenheter från mellersta och norra Norrland (4, 6) finns 
dock, bland annat ett större provvägsförsök (6) på riksväg 90 mellan Gustavsvik och Lunde i 
Ångermanland, där bärlagret utgörs av återvunnen asfalt från gamla E4:an vid Höga kusten. I 
provvägen testas mjukbitumen, V6000 och V12000 med varierande bindemedelshalt samt 
specialemulsion baserad på bitumen 160/220. Försöket gjordes hösten 1998 varför det ännu så 
länge är för tidigt med slutsatser, men hittills har beläggningen fungerat på ett bra sätt.  
 
De problem som uppmärksammats har ofta berott på massornas tröghet vid läggning som 
resulterat i ojämnheter (vågbildning som ger högre IRI-värden) och spårbildning i form av 
efterpackning. Eftersom mjukpunkten ligger relativt lågt i mjukgjorda beläggningar kan 
massorna bli extra tröga på grund av att bindemedlet i det gamla beläggningsmaterialet 
aktiveras (mjuknar och blir klibbigt) av värmen. Tillsats av stenmaterial, mjukare bindemedel 
eller en sänkning av massatemperaturen kan förbättra konsistensen och läggbarheten. I en del 
fall har åtgärden ändrats till kall återvinning istället för halvvarm på grund av att massorna 
blivit för tröga och svårlagda. Normalt brukar det dock inte vara något större problem med att 
lägga ut massorna och jämnheten brukar i de flesta fall bli acceptabel. 
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Borrkärnor från den här typen av återvinningsbeläggningar visar att materialet ofta får ett 
något lägre hålrum än vid kall återvinning och att beläggningens prestanda därmed kan bli 
bättre. Vägytan blir normalt tätare än vid kall återvinning. Hålrummet minskar med tiden 
genom trafikarbetet. Om stenhalten är hög i massan måste separationsrisken beaktas noga 
(gäller främst för bärlager). 

8.9.3 Sammanställning av erfarenheter från fältundersökningar 
Utifrån de resultat och erfarenheter som erhållits från provvägar, kontrollsträckor och 
skadeutredningar har följande sammanställning gjorts. 
 
Plastiska deformationer  
• kan förekomma om bindemedelsinnehållet i förhållande till bindemedlets viskositet är för 

stort; mindre deformationer kan gå tillbaka med tiden genom trafikarbetet 
 
Efterpackning  
• några millimeter per lager (avser lager på 5 cm); påverkas av hålrumshalt och 

packningsinsats 
 
Spårbildning 
• i de flesta fall måttlig; normalt minst tio års livslängd 
 
Jämnhet 
• ibland något ojämn; normalt IRI 1,5-2,0 mm/m (avser 400-metersvärden) 
 
Blödningar 
• vid högre bindemedelshalter kan blödningar uppträda efter en varm period  
 
Friktion 
• normalt bra (0,7-0,8); vid fet yta lägre 
 
Ytskrovlighet (makrotextur) 
• ungefär som ABT, makrotextur enligt RST på 0,3-0,5 mm (RRMS-värde) eller 0,5-0,8 mm 

mätt med Sand Patch; slätare vid högt bindemedelsinnehåll och skrovligare för torra 
massor 

 
Separationsbenägenhet 
• ibland stor; speciellt om stor andel grövre stenmaterial eller granulatkorn ingår i massorna 

(bör beaktas noggrant) 
 
Bärförmåga 
• något bättre än eller likvärdig med nytillverkade kalla eller halvvarma beläggningar; lägre 

än AG, påverkas av hårdheten på det nya bindemedlet, stenmaterialinblandning, hur pass 
förstyvat granulatet är samt ursprunglig beläggningstyp 

 
Flexibilitet/sprickkänslighet 
• har bra flexibilitet genom att mjukbitumen används; när varma massor återvinns blir denna 

egenskap sämre 
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Stenlossning/materialsläpp/vattenkänslighet/beständighet 
• torra ytor blir råa och öppnare och löper större risk för stenlossning; kan bli problem i 

separerade ytor; försegling kan bli nödvändig 
 
Slaghål 
• normalt ingen risk; separerade ytor och torra massor blir mer känsliga 
 
Ytans egenskaper 
• är mjuk i början, speciellt nära vägrenarna; ytan hårdnar genom trafikarbete som ger 

efterpackning 
 
Ytans utseende 
• kan vara svår att skilja från en yta med motsvarande nytillverkad massa 
 
Fogar, skarvar 
• noggrant arbete nödvändigt (klistring) annars risk för materialsläpp. 

8.9.4 Skador som kan uppkomma vid halvvarm återvinning 
De typer av skador som är speciellt kopplade till halvvarma återvinningsmassor framgår av 
tabell 8-2. 
 
Tabell 8-2 Skadetyper på beläggningar med halvvarm återvinning.  
 
Skadetyp Trolig orsak 
Plastiska deformationer Alltför högt bindemedelsinnehåll i förhållande till 

bindemedlets viskositet (bild 8-14) 
Blödningar eller kraftigt 
svärtad yta 

Kombinationen högt bindemedelsinnehåll och låg 
hålrumshalt 

Ojämnheter på grund av 
tröglagd massa 

Sämre konsistens på massan eller olämplig läggare. Tillsats 
av för hårt bindemedel. Olämplig massasammansättning (bild 
8-15) 
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Bild 8-14 Deformationer uppkomna under första sommaren. 
 
 

 
 
Bild 8-15 Vågbildning (korrugering) på grund av massans tröghet vid utläggning. 
 

8.9.5 Vilka egenskaper har halvvarma återvinningsmassor? 

Provning av massa - proportionering 
Provning av halvvarma massor skiljer sig inte mycket från provning av kalltillverkade massor 
(se kap 7 Kall återvinning i verk). På grund av vatteninnehållet måste testerna styras upp 
noggrant för att inte resultaten skall påverkas av provningsförfarandet, t ex avseende 
blandningen av massa samt packning och lagring av provkroppar. Eftersom bindemedlet 
utgörs av mjukbitumen bör stabilitetsprovningen göras vid + 25°C och inte vid högre 
temperaturer (+ 40 eller + 60°C) som är det normala för varmtillverkade massor (innehåller 
hårdare bitumen). Ett översiktligt exempel på ett provningsförfarandet redovisas i bild 8-16. 
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Preparering Lagring Mekaniska Beständighet
egenskaper

Stabilitet
Marshall

25°C

Draghållfasthet Vattenkänslighet
Blandning Marshall Härdning torr, 10°C Vakuummättning

Degblandare packning 7 dygn
4 recept 60° 40°C Draghållfasthet Frostbeständighet

våt, 10°C Frys-tö (10st)

Styvhetsmodul
10°C

 
 
Bild 8-16 Exempel på provningssystem för halvvarma massor. 
 
Som ett alternativ till funktionellt inriktad proportionering kan erforderlig mängd nytt 
bindemedel tas fram genom analys av den gamla asfaltens sammansättning och det gamla 
bindemedlets egenskaper (åldring). Halten nytt bindemedel brukar då korrigeras efter 
bindemedelsinnehållet, kornkurvan och det gamla bindemedlets viskositet eller penetration. 
Som utgångspunkt bör ett riktvärde tas fram som bygger på tidigare erfarenheter av 
återvinning av den aktuella beläggningstypen. Förekommer olika beläggningslager i 
granulatet är det mycket svårt att på detta sätt bedöma behovet av ny bindemedelsmängd. Det 
krävs homogena material och långvarig erfarenhet av återvinning (t ex oljegrus) innan möjliga 
receptvärden kan anges.  

Exempel på resultat från proportionering inriktad mot funktionella egenskaper 
I bild 8-17 redovisas resultatet från två olika proportioneringar. I det ena fallet utgjordes 
granulatet av öppen asfaltemulsionsbetong (AEBÖ, blå stapel) medan i det andra fallet den 
ursprungliga beläggningen var av typen ABT och ABS (röd stapel). Massatemperaturen var 
+ 60°C resp. + 80°C vid tillverkningen av provkroppar. Exemplet visar två olika fall av 
granulat – en med öppen och en med tät gradering. Provningen visade att hålrumshalten 
minskade med ökad mängd nytt bindemedel. Blandningarna med ingen eller låg 
bindemedelsinblandning gav den högsta pressdraghållfastheten om torrlagrade prov testades. 
Efter vattenlagring ökade beständigheten vid högre bindemedelsinblandning. 
Stabilitetsegenskaperna minskade med ökad mängd nytt bindemedel. Detta visar hur olika 
egenskaper kan stå i motsatsförhållande till varandra och det blir ofta nödvändig att göra en 
kompromiss vid valet av arbetsrecept. 
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Bild 8-17 Proportionering av halvvarm återvinningsmassa. I detta fall har massan testats 

vid 6 olika recept (0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 och 2,5 % MB 5 000). Vattenkvoten i 
granulatet var 3,0 %. Innan provningen lagrades proverna 7 dygn vid 40 °C. 

8.9.6 Vilka egenskaper får borrkärnor från beläggningen? 
Borrkärnor från beläggningen används för att beskriva materialets/lagrets tillstånd i vägen och 
hur detta förändras med tiden. VTIs uppföljningar av provsträckor har visat att materialets 
tillstånd och egenskaper högst avsevärt förändras med tiden, ofta i en positiv riktning, 
åtminstone de första åren. Trafikarbetet i kombination med massans fortsatta härdning, både 
knådar och packar till beläggningen med följd att ytan blir hårdare. På nylagd massa kan det 
vara svårt att få upp hela, provningsbara borrkärnor. Efter ett par månaders trafik brukar dock 
hela prov erhållas.  
 
Innan borrkärnorna testas är det viktigt att de lagras en bestämd tid (ca en månad vid 
rumstemperatur) så att vattnet hinner avdunsta. Provningen görs sedan på både torr- och 
vattenlagrade prov (när beständigheten testas) och enligt samma förfarande som vid 
förprovningen. Borrkärnor kan ha egenskaper som i bild 8-18 enligt uppföljningar från 
provsträckor med halvvarm återvinning (6). 
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Bild 8-18 Exempel på egenskaper hos slit- och bärlager (borrkärnor). Beläggningens 

ålder är 6 år. Den gamla återvunna beläggningen utgjordes av ABT, AG (ca 10 
år gammal) samt ytbehandling. I slitlagren tillsattes 1,5-2,0 % mjukbitumen och 
i bärlagren 1,0-1,5 %.  
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9.1 Allmänt 
I många länder är varm återvinning i verk en etablerad teknik sedan länge och ett antal olika 
produktionsmetoder har utvecklats. I Sverige har intresset ökat markant för denna teknik och 
en rad nyinvesteringar vid asfaltverken har gjorts på senare år. På sikt kommer de flesta verk 
att vara ombyggda för återvinning och fler tekniker kan förväntas. Varm återvinning av asfalt 
passar bra för stationära, större anläggningar, men även mindre anläggningar av mobil typ 
finns. 
 
Processen innebär att asfaltgranulat, uppvärmt eller kallt, inblandas i nytillverkad massa. 
Förvärmning av granulatet möjliggör högre inblandning jämfört med tillsats av kallt granulat. 
 
Fakta om varm återvinning 
I Sverige fanns det 2002 mer än ett 50-tal asfaltverk anpassade för varm återvinning. Antalet 
verk som modifierats för återvinning har ökat från år till år. En rad olika processer förekom 
och andelen granulat som inblandades i massan varierade mellan 10-50 % beroende på verk. 
Vägverket upphandlade 1998 ca 225 000 ton varma återvinningsmassor men det mesta 
utgjordes av Remixing och Repaving. Varma återvinningsmassor används till alla typer av 
asfaltlager och objekt. Till skillnad från kall och halvvarm återvinning kan varm 
återvinningsmassa också användas på det högtrafikerade vägnätet. 
 
Inblandningshalter mindre än 20 % rekommenderas för tillverkning i satsblandningsverk och 
mindre än 50 % vid tillverkning i trumblandningsverk. När granulatet uppvärms i 
parallelltrumma kan högre halter granulat inblandas och det finns exempel på upp mot 100 % 
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återvinningsgrad enligt denna metod. Inblandningshalten påverkas bland annat av granulatets 
sammansättning och egenskaper, fuktinnehåll och den typ av massa som skall tillverkas. 
Om det gamla asfaltmaterialet innehåller vägtjära (stenkolstjära), kan giftiga gaser 
uppkomma vid uppvärmning, och därför skall den här typen av material inte återvinnas 
genom varm återvinning (inkapsling genom kall återvinning rekommenderas). Frågetecken 
finns också för beläggningar med modifierade bindemedel, t ex gummiasfaltbeläggningar (typ 
Rubit). I en del verk förbränns (renas) rökgaserna i torktrumman. 
 

9.2 Olika typer av tillverkningsprocesser 
En rad olika processer har utvecklats för varm återvinning i verk. Skillnaderna ligger i 
uppvärmningen av granulatet, blandningsförfarandet och överhettningen av stenmaterialet. 
Gemensamt för metoderna är att granulatet inblandas i nytillverkad, varm asfaltmassa. 
Eftersom satsblandningsverk är den dominerande typen av asfaltverk i Sverige är de flesta 
återvinningsmetoderna kopplade till denna teknik. 

9.2 1 Satsblandningsverk 
Asfaltgranulat kan tillsättas på följande sätt: 
 
1. direkt i blandaren – granulatet uppvärms av det varma stenmaterialet i massan 
2. till torkat och uppvärmt stenmaterial vid varmtransportören innan varmsikten – granulatet 

uppvärms av det varma stenmaterialet 
3. i huvudtorktrumman, vanligtvis en bit in i trumman, granulatet uppvärms av 

stenmaterialet 
4. i separat torktrumma, ”parallelltrumma”, granulatet uppvärms i torktrumman 
 
1) Inblandning direkt i blandaren 2) Inblandning i elevatorn 

  
 
3) Inblandning i torktrumman 4) Inblandning genom parallelltrumma 

  
 
Bild 9-1 Schematisk skiss över verk för satsvis tillverkning av varm massa. Blåfärgade 

ytor markerar var granulatet tillsätts i processen (källa: Asfaltnytt). 
 
De tre första metoderna innebär att stenmaterialet, i varierande grad, måste överhettas för att 
massan skall få en tillräckligt hög temperatur. Överhettning av stenmaterial medför en viss 
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extra förhårdning av det nya bindemedlet och i viss mån även av det gamla. När 
parallelltrumma används behöver inte stenmaterialet överhettas. Rökgaserna från 
parallelltrumman förbränns i den ordinarie trumman, vilket innebär att metoden ger mindre 
utsläpp. Vid de tre första metoderna kan upp mot 20-25 % granulat inblandas (vid 3 % 
fukthalt) medan uppvärmning genom parallelltrumma möjliggör större inblandning av 
granulat. 
 
I tabell 9-1 och bild 9-2 ges exempel på korrigering av stenmaterialets temperatur för andelen 
granulat i massan med hänsyn till fuktinnehållet respektive önskvärd massatemperatur. Den 
här typen av manualer brukar finnas till de flesta asfaltverk. 
 
Tabell 9-1  Korrigering av stenmaterialets temperatur för 

fuktinnehållet i granulatet (källa: Asphalt). 
 
Andel 
granulat 1 2 3 4 5 6
i vikt-%

10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24 30 36
20 8 16 24 32 40 48
25 10 20 30 40 50 60
30 12 24 - - - -

Temperaturkorrektion i °C
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Bild 9-2  Förhållande mellan stenmaterialets temperatur, granulathalt och sluttemperatur 

på massan (källa: Asphalt). 

9.2.2 Kontinuerliga blandningsverk 
Uppvärmningen av granulatet sker antingen tillsammans med stenmaterialet i en kombinerad 
tork- och blandningstrumma eller i en parallelltrumma. Denna typ av verk är att föredra vid 
stora volymer med få sortbyten av massor, t ex vid stora tillverkningsvolymer. Kontinuerliga 
asfaltverk har kapaciteter från 40 till 600 ton/tim. 
 
Trumblandningsverken är anpassade för asfaltåtervinning och det finns flera varianter 
utvecklade för detta ändamål. I princip finns det tre olika metoder för att värma upp granulatet 
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i trumman; direkt upphettning vid öppen eld, indirekt upphettning vid öppen eld samt 
överhettat stenmaterial. Vissa typer av trumblandningsverk har dubbla trummor (inre och 
yttre trumma) där granulatet förvärms separat i den yttre trumman. I trumblandningsverk kan 
upp mot 50 % granulat återvinnas. Även till kontinuerliga asfaltverk finns manualer som 
beskriver förhållandet mellan stenmaterialets temperatur, vattenhalten i granulatet och möjlig 
halt asfaltgranulat. Blandningstiden brukar också anpassas till mängden inblandat granulat. 
 

 
Bild 9-3 Trumblandningsverk. Granulatet tillsätts i slutet av torktrumman, innan 

blandaren (se pilen). I trumblandningsverk kan upp mot 50 % granulat 
inblandas. 

 

9.3 Asfaltgranulat 

9.3.1 Krossning, sortering och lagring 
För att återvinningsmassorna skall få en jämn och bra kvalitet måste de gamla asfaltmassorna 
krossas (sönderdelas) och sorteras. Fräsmassor kan ibland ha en lämplig kornstorleks-
fördelning och behöver därför inte alltid krossas om. Om granulatet sorteras i fraktioner, t ex 
till 0-8, 8-16 mm, ökar möjligheterna till användning och det är lättare att proportionera den 
nya massan. Det är också viktigt att skilja de gamla massorna efter ursprung och kvalitet. 
ABS-beläggningar med högkvalitativa stenmaterial bör lagras separat så att de kan återvinnas 
till ny ABS-massa. I första hand bör gamla slitlagerbeläggningar användas till ny 
slitlagermassa och gammal bind- eller bärlagerbeläggning till ny bind- eller bärlagermassa. 
 
Vid varm återvinning är det en stor fördel om materialet kan mellanlagras under tak eller 
övertäckas. Ett lågt och homogent vatteninnehåll i granulatet medför stora fördelar vid 
tillverkningsprocessen, speciellt för de kalla blandningsprocesserna (när kallt granulat 
tillsätts). Om granulatet är någorlunda torrt kan i många fall en högre halt material inblandas 
och uppvärmningsbehovet för stenmaterialet blir mindre. Upplagen bör inte vara för höga för 
att inte granulatet skall klibba ihop alltför mycket. Massorna bör också hållas så rena som 
möjligt från föroreningar av andra material (jordmassor, grus, betong mm) under borttagning, 
transport och mellanlagring. 

9.3.2 Lämplighet till varm återvinning 
För att få en bra funktion hos asfaltmassan får det gamla asfaltmaterialet inte vara alltför 
åldrat. Vid inblandning av liten andel (<20 %) får dock granulatets beskaffenhet mindre 
betydelse. Mjukpunkt och penetration i extraherat bindemedel brukar användas för att 
beskriva åldring och förhårdning hos asfaltmaterial. Det bör framgå av arbetsreceptet om 
granulat ingår i asfaltmassan och i så fall hur mycket som ingår (se kap. 1). Vidare bör 
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penetration och mjukpunkt på ingående granulat redovisas. För nytillverkning av 
massabeläggningar accepterar Vägverket enligt ATB VÄG en inblandning av asfaltgranulat 
på: 
• max 20 % för slitlager 
• max 30 % för bind- och bärlager 
 
Förutsättningen är att asfaltgranulatet inte innehåller stenkolstjära eller andra skadliga ämnen 
och att kraven för motsvarande nytillverkad massabeläggning tillverkad med jungfruliga 
material kan uppfyllas. ATB VÄG förutsätter vidare att det gamla bitumenet i asfaltgranulatet 
skall ha ett penetrationsvärde på >25 för att få tillgodoräknas som bindemedel, och när 
asfaltgranulat inblandas i slitlager med ÅDTk>2000 fordon skall nötningsresistensen provas 
på borrkärnor med Prall-metoden. 
 

 
 
Bild 9-4 Kallfräsning (planfräsning) av asfaltbeläggning. Oftast tas bara  
 det översta lagret (20-40 mm) bort vid planfräsning. 
 

 
 
Bild 9-5 Sorterat granulat för varm återvinning. I upplagen till vänster förvaras fin- resp 

grovsortering av ABT-massor medan upplaget till höger består av ABS-massor. 
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9.4 Nytt bindemedel (bitumen eller föryngringsmedel) 
Normalt används vanligt bitumen i massorna vid varm återvinning i verk. Det innebär att 
penetrationsbestämt bitumen av kvalitet 70/100 och 160/220 hittills har använts. Ett sätt att 
kompensera den bindemedelsåldring som skett i de gamla massorna är att välja ett något 
mjukare bindemedel, t ex kvaliteten 100/150 istället för 70/100. I framtiden kan det bli 
aktuellt att anpassa (skräddarsy) det nya bindemedlet efter hur pass åldrat det gamla 
bindemedlet är i granulatet. Det nya bindemedlet måste dock vara kompatibelt 
(blandningsbart) med det gamla. 
 
Föryngringsmedel (oftast oljedestillat, ibland innehållande lösningsmedel, obs! detta är ej 
bitumenprodukter) används inte i Sverige vid varm återvinning i verk. Den här typen av 
tillsatser har som avsikt att tränga in i och mjuka upp det gamla bindemedlet. När 
föryngringsmedel tillsätts brukar också ny massa eller nytt bitumen inblandas. Av miljöskäl 
bör den här typen av bindemedel (kan vara hälso- och miljöfarliga) undvikas. 
 

9.5 Transport, utläggning och packning 
Varma återvinningsmassor skiljer sig inte från konventionella massor utan skall behandlas på 
samma sätt. Det är viktigt att minimera risken för separationer vid i- och urlastning av 
massorna samt under transport och vid läggning. Massor innehållande granulat upplevs i 
många fall som lätthanterliga, smidiga och lättpackade. Konsistensen är väl så god som för 
konventionella massor. 
 

9.6 Rekommendationer för krav på asfaltmassa, beläggning och 
färdig vägyta  

Inga specifika krav finns för varma återvinningsmassor utan de krav som finns för 
konventionella massor i ATB VÄG (eller de anvisningar som Luftfarts- eller 
Fortifikationsverket har) kan användas även för varm återvinning (1). Vid förprovningen är 
det då viktigt att kontrollera om massorna klarar kraven för mjukpunktsförhöjning (max  
+ 8°C). Det gamla bindemedlet i granulatet, som kan vara relativt förhårdnat, medför att 
mjukpunktsförhöjningen blir större än i vanliga fall och detta bör beaktas vid proportionering 
av massan.  
 
I möjligaste mån bör återvinningsmassan ha likvärdig flexibilitet, styvhet och 
utmattningsegenskaper som konventionell massa av samma typ. I många fall kan detta 
åstadkommas genom att använda ett något mjukare bindemedel än för jungfruliga massor, 
förutsatt att inte stabiliteten försämras alltför mycket. Betydelsen av dessa egenskaper varierar 
från fall till fall (väg, trafik, klimat, bärighet, tjäle mm) vilket bör beaktas vid val av granulat, 
typ av bindemedel och receptur på återvinningsmassan. Om granulatet har lägre 
bindemedelshalt än vad arbetsreceptet föreskriver för asfaltmassan skall detta kompenseras 
genom att extra bindemedel tillsätts. Magra återvinningsmassor riskerar att få för dålig 
utmattningsresistens och beständighet. 
 
På flygfält ställs ofta större krav på massorna med avseende på stabilitet och beständighet för 
halkbekämpnings- eller avisningsmedel, vilket måste beaktas vid varm återvinning. Det 
innebär att modifierade bindemedel eller andra tillsatser kan behövas användas. Vid stora krav 
på god beständighet bör vidhäftningsmedel användas. Vid proportionering och provning av 
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varma återvinningsmassor rekommenderas funktionella provningsmetoder som ger relevant 
och ibland nödvändig information om massornas och beläggningens prestanda. 
 

9.7 Erfarenheter av varm återvinningsmassa tillverkad i verk 

9.7.1 Användningsområden 
Varma återvinningsmassor tillverkade i verk har använts som slitlager, bind-, bär- eller 
justeringslager på de flesta typer av vägar där varma, nytillverkade massor brukar förekomma 
(2-5). Varm återvinning av kalla och halvvarma beläggningstyper bör undvikas eller kräver 
särskild utredning. Varm återvinningsbeläggning passar väl för objekt som ligger nära 
stationära asfaltverk och är i första hand en teknik för högtrafikerade vägar, gator i tätorter 
eller för ytor där kraven är särskilt stora. I princip kan metoden användas där varmmassa 
normalt används. I de flesta fall har granulathalten legat mellan 10-40 %. 
 
Varm återvinning av drän- och skelettasfalt? 
Stenrika och öppna beläggningstyper ställer mycket höga krav på både proportionering och 
utförande för att beläggningen skall få hög kvalitet och god prestanda. Felaktig 
materialsammansättning, separationer eller dålig packning leder till tidiga skador med kort 
livslängd som följd. Därför måste särskild försiktighet och uppmärksamhet iakttas när dessa 
beläggningar skall återvinnas till ny drän- eller skelettasfalt. 
 
Det är mycket viktigt att påpeka att erfarenheterna av varm återvinning i verk ännu så länge är 
relativt begränsade i Sverige eftersom tekniken inte tidigare varit så vanligt förekommande. I 
början av 80-talet gjordes dock en del försök som visade att det var fullt möjligt att bland in 
upp mot 25 % av ett homogent, kallfräst beläggningsmaterial utan att det påverkade 
massornas sammansättning negativt. Asfaltmassornas egenskaper och homogenitet var också 
lika bra som för referensmassan. 
 
Antalet producerade ton återvinningsmassa ökade markant mot slutet av 90-talet i takt med att 
många verk byggdes om för återvinning. I de flesta länder rekommenderas varm återvinning 
till bind- och bärlager medan för slitlager en viss försiktighet råder, speciellt för drän- och 
skelettasfalt. De senare beläggningstyperna ställer mycket stora krav på god proportionering 
och noggrant utförande om hållbarheten skall bli bra, vilket måste beaktas vid valet av metod. 

9.7.2 Åldring av bitumen i gamla beläggningar 
Bitumen åldras med tiden, bland annat genom oxidation, vilket medför att beläggningens 
egenskaper förändras. Materialet blir sprödare och mer sprickkänsligt på grund av den 
förhårdning som sker av bindemedlet. För att kompensera bindemedelsförhårdning kan något 
mer bindemedel än normalt tillsättas i den nya massan. Om bindemedlet har hårdnat alltför 
mycket bör inte varm återvinning väljas utan kalla eller halvvarma metoder rekommenderas. 
Det är viktigt att komma ihåg att äldre beläggningsmassor har bindemedel med delvis 
försämrade egenskaper, vilket begränsar andelen granulat som kan blandas in i massan. 
Därför bör en viss försiktighet iakttas vid varm återvinning som ofta riktar sig till 
beläggningar på mer trafikerade vägar där kraven på bra prestanda är stora. I bild 9-6 och 9-7 
redovisas egenskaperna på återvunnet bindemedel från gamla beläggningar med varierande 
ålder. 
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Bild 9-6 En översikt över bindemedlets hårdhet (penetration) i gamla beläggningar av 

ABT, ABS och AG. Bindemedlets penetration låg ursprungligen på ca 85 eller 
180 men har sedan minskat (hårdnat) genom den uppvärmning som skett vid 
massatillverkningen samt åldringen på vägen.  
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Bild 9-7 Korrelationen mellan penetration och mjukpunkt på återvunnet bindemedel från 

äldre beläggningar. 

9.7.3 Provvägar och materialegenskaper 
De försök som gjorts på senare år (slutet av 90-talet, 2 och 3) visar att en måttlig 
granulatinblandning (20-30 %) inte påverkar massornas sammansättning eller egenskaper 
alltför mycket. Granulatet kan ha en viss förstyvande effekt på beläggningen samtidigt som 
beständigheten tenderar att bli något bättre. I det senare fallet kan inblandning av granulat 
medföra att vidhäftningen i massan förbättras genom att granulatkornen har bitumentäckta 
ytor. 
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Vid högre granulatinblandning (30-50 %) kan de mekaniska egenskaperna påverkas mera och 
det blir samtidigt svårt att uppfylla kraven i ATB VÄG med avseende på gradering och 
mjukpunktsförhöjning. En viktig faktor är hur pass mycket åldrat det gamla bindemedlet är 
och möjligheterna till högre granulatinblandning ökar om de gamla massorna inte är alltför 
åldrade. Förhöjd styvhet kan innebära att vägytan blir mer känslig för sprickor, speciellt vid 
låga temperaturer eller om bärigheten i konstruktionen är låg, men behöver inte alltid vara en 
nackdel. På välbyggda vägar med täta beläggningslager får denna effekt en mindre betydelse. 
Ett sätt att motverka granulatets förstyvande inverkan kan vara att använda ett mjukare 
bindemedel eller öka tillsatsen av nytt bindemedel vilket förbättrar materialets 
utmattningshållfasthet. 
 
I följande stycken redovisas erfarenheterna från några provvägsförsök med varma 
återvinningsmassor, tillverkade dels genom kall granulatinblandning eller förvärmt granulat 
(parallelltrumma) i satsblandningsverk, dels genom trumblandningsverk där blandningstiden 
är längre. Frågor som belyses är granulatets inverkan på bindemedlets eller 
massans/beläggningens egenskaper och om beständigheten påverkas.  
 

  
 

  
 
Bild 9-8 Övre vänster: Provsträckor med varm återvinningsbeläggning vid Stäket utanför 

Stockholm (1996). I detta försök testades inblandning av 15 % granulat i ABS 16 
och 25 % i ABT 16. Övre höger: Trafikerat bindlager med 20-40 % granulat-
inblandning. Nedre vänster och höger: ABS 11 med 20-40 % granulat av 
kvartsitmassor. 

Granulatets inverkan på mjukpunktsförändring 
Förutom granulatinblandning kan bindemedelsförhårdning vid tillverkning orsakas av höga 
temperaturer i massan, lång lagringstid eller stora transportavstånd från verk till 
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utläggningsplatsen. Öppnare massatyper oxideras också mera än täta. I bild 9-9 ges exempel 
på hur mycket granulatet kan påverka förhårdningen av bindemedlet i återvinningsmassan. 
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Bild 9-9 Granulatets inverkan på förhårdningen (mjukpunktsförhöjningen) av binde-

medlet i asfaltmassan. 
 
Kommentarer till bild 9-9: 
a) I detta fall ökade mjukpunkten hos bindemedlet mellan 3-5°C genom inblandningen av 
granulat. Beläggningstypen är ABb22. 
b) I detta fall ökade mjukpunkten hos bindemedlet mellan 3-4°C genom inblandningen av 
granulat. Beläggningstypen är ABS11. 

Granulatets inverkan på mekaniska egenskaper 
Inblandning av granulat kan ha viss förstyvande inverkan på en asfaltbeläggning beroende på 
hur mycket granulat som inblandas och hur pass åldrat det gamla bindemedlet är. Förutom 
granulatinblandning påverkas asfaltens mekaniska egenskaper av exempelvis 
bindemedelsmängden, bindemedlets hårdhet, hålrumshalten, stenmaterialet, packningen och 
om fukt finns i beläggningen. I bilderna 9-10, 9-11 och 9-12 ges exempel visande granulatets 
inverkan på massans eller beläggningens hållfasthet. 
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Bild 9-10 Granulatets inverkan på mekaniska egenskaper (styvhetsmodulen) hos 

asfaltmassa eller borrkärnor från beläggning. 
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Kommentarer till bild 9-10: 
a) Inverkan av granulatinblandning på styvhetsmodul. Beläggningstypen är ABb22 
(bindlager) innehållande B85 och B180 (benämns idag 70/100 och 160/220). Provningen 
avser borrkärnor från vägen. 
 
b) Inverkan av granulatinblandning på styvhetsmodul. Beläggningstypen är ABS11/B85. 
Provningen avser massaprov från vägen som packats på laboratoriet. 
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Bild 9-11 Granulatets inverkan på mekaniska egenskaper (pressdraghållfastheten) hos 

asfaltmassa eller borrkärnor från beläggning. 
 
Kommentarer till bild 9-11: 
a) Inverkan av granulatinblandning på pressdraghållfasthet. Beläggningstypen är ABS11/B85. 
Provningen avser massaprov från vägen som packats på laboratoriet och som testats efter torr- 
och våtlagring.  
 
b) Inverkan av granulatinblandning på pressdraghållfasthet. Beläggningstypen är ABb22 
(bindlager) innehållande B85 och B180. Provningen avser borrkärnor från vägen som testats 
efter torr- och våtlagring.  
 
Stabilitet (dynamisk kryptest) 
a)             b) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0% 10% 0% 20%
Massaprov

D
yn

am
is

k 
kr

yp
te

st
, µ

st
ra

in

ABS 16/ B85 ABb 16/ B85
 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

0% 20% 40% 0% 20% 40%
ABb 22

D
yn

am
is

k 
kr

yp
te

st
, µ

st
ra

in

Borrprov
Lab.prov

B85 B180

 
 
Bild 9-12 Granulatets inverkan på mekaniska egenskaper (stabiliteten) hos asfaltmassa 

eller borrkärnor från beläggning. 
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Kommentarer till bild 9-12: 
a) Inverkan av granulatinblandning på stabilitet. Beläggningstypen är ABb22/B85 och 
ABS16/B85. Provningen avser borrkärnor av massaprov (provplattor).  
 
b) Inverkan av granulatinblandning på stabilitet. Beläggningstypen är ABb22/B85 och 
ABb22/B180. Provningen avser borrkärnor från vägen och labtillverkade prov genom 
gyratorisk packning.  

Vattenkänslighet 
Om beständigheten inte är bra försämras de flesta egenskaperna hos asfaltbeläggningen och 
tidiga skador uppkommer. Stor betydelse har beläggningens bindemedels- och hålrumshalt, 
stenmaterialets vidhäftning samt beläggningens homogenitet. Yttre faktorer såsom tillgång till 
fukt och salt, spårbildning, dålig dränering och tvärfall har också stor betydelse för 
uppkomsten av beständighetsrelaterade skador. I bild 9-13 ges exempel på hur 
vidhäftningstalet (vattenkänsligheten) påverkas av granulatinblandning.  
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Bild 9-13  Granulatets inverkan på beständighet (vattenkänslighet, vidhäftningstal) hos 

asfaltmassa eller borrkärnor från beläggning. 
 
Kommentarer till bild 9-13 
a) Inverkan av granulatinblandning på vidhäftningstal. Beläggningstypen är ABb22 
(bindlager) innehållande B85 och B180. Provningen avser massaprov från vägen som packats 
på laboratoriet och som testats efter vattenlagring i 3 och 7 dygn.  
 
b) Inverkan av granulatinblandning på vidhäftningstal. Beläggningstypen är ABS11/B85. 
Provningen avser borrkärnor från vägen som testats efter vattenlagring i 3 dygn.  
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10.1 Allmänt 
Kalla eller halvvarma markinblandningsmetoder för återvinning innebär att befintliga 
material, på plats (in-situ), förbättras genom infräsning vanligen med inblandning av 
bindemedel och ibland nytt stenmaterial eller ny massa. Vid kalla metoder uppvärms inte 
beläggningsmaterialet medan vid halvvarma metoder vägytan (det översta skiktet) upphettas 
måttligt. De metoder som förekommer är: 

10.1.1 Kalla metoder 
• Stabilisering av homogeniserade (omblandade) lager av asfalt och obundet bärlagergrus 

genom inblandning av emulsion eller skummat bitumen  
• Remixing av ett eller flera lager asfalt genom inblandning av emulsion  
• Djupfräsning - homogenisering av beläggning och/eller obundna lager utan inblandning 

av bindemedel 

10.1.2 Halvvarma metoder 
• Remixing genom inblandning av massa eller mjukbitumen  

10.1.3 Miljöaspekter 
Markinblandningsmetoder är mycket resurssnåla genom att befintliga material tas till vara och 
åtgärdas på plats. På så sätt blir behovet av nytt material mindre än vid konventionell teknik 
samtidigt som transporterna av material reduceras. Återvinning av vägmaterial på plats 
innebär också att behovet av mellanlagring eller deponering reduceras. Vid stabilisering 
behöver inte stenmaterialet värmas upp vilket leder till låg energiåtgång.  

10.1.4 Bindemedel, tillsatser och stenmaterial 
De bindemedel (1, 2) och tillsatser som förekommer vid kall- och halvvarm återvinning på 
vägen är: 
• Bitumenemulsion  
• Skummat bitumen + vidhäftningsmedel 
• Kombinationen bitumenemulsion/cement 
• Kombinationen skummat bitumen/cement 
• Mjukbitumen + vidhäftningsmedel 
 
Bitumenemulsioner typ BE60M/160/220 och BE60M/330/430 brukar användas vid 
stabilisering. Vid skumning används vanligen bitumen typ 160/220. Inblandning av en mindre 
mängd (1-2 %) cement kan förbättra materialets styvhet och beständighet (vattenkänslighet). 
Stenmaterial, nytillverkad massa och vatten kan vid behov tillsättas. När stenmaterial tillsätts 
bör helkrossat (makadamfraktioner) berg användas. 

10.1.5 Val av metod 
Vid stabilisering kan de flesta typer av asfaltbeläggningar återvinnas till bitumenbundet 
bärlager. Kall och halvvarm remixing avser kall eller halvvarm återvinning av mjukgjorda 
slitlager till bitumenbundet bärlager eller främst slitlager. 
 
Stabilisering med skummat bitumen är att föredra om finmaterialhalten i obundet material är 
hög eller om fuktinnehållet är stort. Blandningen får i detta fall på grund av det skummade 
bindemedlets stora volym en homogenare sammansättning. I de flesta fall kan såväl emulsion 
som skummat bitumen användas så det är ofta kostnader eller tillgången på maskiner eller 
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bindemedel som fäller avgörandet för val av metod. Skummat bitumen anses ha bättre 
transportekonomi än bitumenemulsion eftersom mindre mängd bindemedel måste 
transporteras (endast bitumen) och kommer därför till sin fördel om avstånden är långa till 
arbetsplatsen. 
 
Skumning av bitumen 
 

 
 
Bild 10-1 Principen för skumning av bitumen (källa: Wirtgen) 
 
Remixing avser halvvarm återvinning av mjukgjorda kalla eller halvvarma slitlager (OG, 
MJOG, MJAB, AEOG, AEB). Stabilisering avser kall återvinning av material till 
bitumenbundet bärlager. 
 
En förutsättning för metoder som bygger på att befintliga lager skall användas är att materialet 
har lämplig sammansättning och beskaffenhet samt finns i tillräcklig tjocklek för den 
planerade åtgärden. Av den anledningen behövs en noggrann provtagning och förprovning, 
bland annat för att bedöma materialgradering och lagertjocklekar men även för val av lämplig 
mängd nytt bindemedel, tillsatser, stenmaterial och vatten. Information om materialtyp och 
materialsammansättning ligger till grund för val av bindemedel samt behov av tillsatser, 
stenmaterial och vatten. 

10.1.6 Lämpliga objekt 
Metoderna riktar sig mot förbättring eller förstärkning av nedslitna låg- till medeltrafikerade 
vägar med relativt homogen sammansättning. Vid markinblandning begränsas profilhöjningen 
av vägen genom att påbyggnaden blir liten, vilket är en stor fördel när smala vägar skall 
åtgärdas. Metoderna kommer till sin fördel i glesbygd med långa avstånd till verk eller täkter 
och där det är brist på lämpliga material för påbyggnadsåtgärder. 
 

Skummat bitumen 
Skummat bitumen innehåller ca 2 
% vatten medan resten utgörs av 
bitumen. Skummets volym kan bli 
upp till 20 gånger större än rent 
bitumen men skummets volym 
avtar snabbt med tiden under 
blandningsprocessen. 
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En sammanställning över de viktigaste för- och nackdelarna vid kall och halvvarm 
återvinning på vägen 
 
Fördelar 
• Mycket resurssnål teknik som tar till vara befintliga material 
• Asfaltmaterialen behöver inte värmas upp vid kall remixing/stabilisering 
• Lämplig metod för glesbygd 
• Profilhöjningen av vägen blir minimal 
• Kan trafikeras omedelbart efter packning 
 
Nackdelar 
• Större variationer i materialsammansättning än vid nytillverkning 
• Markinblandningsmetoder har haft svårigheter att homogent fördela och blanda in 

bindemedlet men med nyare utrustningar har detta problem minskat 
• Kan vara svårt att uppnå föreskriven lagertjocklek, t ex på grund av stora stenar som stör 

maskinen eller brist på lämpliga material. En ordentlig förundersökning av den gamla 
vägen är därför nödvändig. Nytt stenmaterial kan behöva tillsättas. 

 

10.2 Produktionsmetoder 

10.2.1 Stabilisering (kall återvinning på plats) 
Stabilisering av obundna material är en vanlig teknik i många länder och metoden har även 
använts i Sverige under flera år. I princip används samma teknik vid kall återvinning av 
asfaltmaterial eller kombinationen asfalt och obundet material.  
 
Vid stabilisering med bitumenemulsion eller skummat bitumen används så kallade djupfräsar 
som blandar in bindemedlet genom ett antal spridare (munstycken) som sitter monterade i 
frästrumman. I samma munstycken kan också cementslam eller vatten tillsättas. Materialet 
kastas av fräständerna upp i trumman, sprayas med emulsion eller skummat bitumen och 
massan pressas sedan ut genom bakstycket på trumman. Innan bindemedel inblandas 
(våtfräsning) brukar materialen först homogeniseras genom torrfräsning. Vid behov tillsätts 
även makadam vid denna åtgärd. Den nyutlagda fräsmassan (strängen eller draget) fördelas ut 
och avjämnas med en väghyvel innan materialet packas med stålvals- och gummihjulsvält. 
Stålvalsvälten (minst 15 ton) packar materialet på djupet medan gummihjulsvälten knådar och 
tätar till ytan. Läggningsbredden på moderna djupfräsar är maximalt 2,5 m.  
 
Arbetsmomenten vid stabilisering: 
• Vattning och torrfräsning (homogenisering) av lagret som skall åtgärdas 
• En förjustering av vägytan med väghyvel samt en viss packning 
• Infräsning av bindemedel (våtfräsning) 
• Fördelning av massorna och justering av vägbanan med väghyvel 
• Packning med stålvals- och gummihjulsvält 
 
Det åtgärdade lagret bör ligga en tid (ca två veckor) under trafik innan slitlagret läggs. 
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Bild 10-2 Blandningsförfarande i frästrumma samt översikt över de maskiner som behövs 

vid stabilisering med emulsion eller kombinationen emulsion och cement (källa: 
Wirtgen). 

 
 

 
 
Bild 10-3 Stabilisering av befintlig beläggning genom infräsning av bitumenemulsion. I 

detta fall inblandas ca 2,0 % emulsion i befintlig beläggning. 
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Bild 10-4 Djupfräs för stabilisering. Både emulsion och skummat bitumen kan inblandas 

med den här typen av maskiner. Innan bindemedel tillsätts brukar materialen 
homogeniseras genom torrfräsning. 

 

 
 
Bild 10-5 Stabilisering av befintlig beläggning genom infräsning av bitumenemulsion (3 

%) och tillsats av en mindre mängd cement (1-2 %). Cementen förbättrar 
framför allt materialets resistens mot vatten och styvar samtidigt upp lagret. 

10.2.2 Remixing (kall eller halvvarm återvinning på plats) 
Vid remixing av asfaltbeläggningar brukar maskiner typ Road Mixer användas som är 
kombinerade fräs- och blandarläggare. Innan åtgärd måste vid halvvarm återvinning vägytan 
värmas upp genom Heating eller infravärme så att den gamla beläggningen lättare går att 
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sönderdela (finfördela) vid fräsningen. En måttlig uppvärmning av materialen underlättar 
också blandningen och packningen av massan. Asfaltbetong är normalt för styv för den här 
tekniken och kan därför inte återvinnas med Road Mixer. Normalt klarar Road Mixer av att 
åtgärda de övre 4-8 cm av beläggningen. Maskinerna kan också klara av att fräsa i en viss del 
obundet material men inte grovt material eller alltför hårda ytor. 
 
Arbetsmomenten vid (halvvarm) remixing: 
• Uppvärmning av slitlagret med Heating eller infravärme 
• Fräsning och inlastning av materialet i blandaren 
• Tillsättning av bindemedel, stenmaterial eller massa 
• Utläggning av massan genom skriden 
• Packning med två vältar (stålvals- och gummihjulsvält) 
 
Vid remixing tillsätts bitumenemulsion eller mjukbitumen och vid behov massa eller 
stenmaterial. Metoden är utvecklad för återvinning in-situ (på plats) av mjukgjorda kalla och 
halvvarma beläggningstyper.  
 

 
 
Bild 10-6 Halvvarm remixing av befintlig beläggning genom inblandning av bindemedel 

och makadam. Även ny massa kan inblandas. Innan fräsningen uppvärmdes 
ytan med hjälp av Heating. 

10.2.3 Djupfräsning (homogenisering av material) 
Homogenisering av bitumenbundna material tillsammans med obundna material 
(omblandning, inblandning) i en vägkonstruktion kan åstadkommas genom djupfräsning. Vid 
den här typen av åtgärder tillsätts inget nytt bindemedel varför materialet förblir obundet. 
Däremot är det vanligt att stenmaterial kan blandas in. När tjockare lager åtgärdas bör 
materialet ligga en längre tid innan ytan läggs över med beläggning på grund av den 
spårbildningen som kan uppkomma initialt genom trafikens efterpackning. Omblandade, 
bituminösa material kräver en hög packningsinsats (mycket vattning och vältning) eftersom 
materialet kan vara svårpackat (granulatkorn kan vara fjädrande och mjuka). 
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Bild 10-7 Infräsning (homogenisering) av beläggning i obundet bärlagergrus. Fräsdjupet 

var i den vänstra bilden 20 cm och i den högra bilden 40 cm. I fallet till vänster 
inblandades sedan 2,5 % emulsion. 

 

10.3 Lagertjocklekar 
Normala intervall för lagertjocklekarna är vid: 
• Stabilisering: 0-20 cm 
• Remixing: 0-10 cm 
• Djupfräsning: 0-50 cm. 
 
Vid stabilisering brukar en del av det gamla beläggningslagret fräsas bort innan åtgärd i syfte 
att de obundna materialen skall komma med i våtfräsningen. Det finns även exempel på att 
hela beläggningslager, 10-15 cm, åtgärdats genom stabilisering.  
 

10.4 Egenskaper hos färdig vägyta 
Vägytan kan till en början vara mjuk och känslig för mekaniska påkänningar, speciellt nära 
vägrenarna eller där fuktinnehållet är högt. Efter några dygn hårdnar ytan till. 
Härdningsprocessen är dock beroende av väderlek, fuktinnehåll, typ av bindemedel, andel 
granulat och trafikarbete med mera. Både stabiliserade och remixade ytor går att trafikera 
efter packningen men ytan kan vid stabilisering till viss del vara täckt med löst stenmaterial 
varför sänkt hastighet rekommenderas.  
 
Vid stabilisering är det bra om ytan får ligga öppen några veckor. Då får vattnet möjlighet att 
avdunsta och lagret hinner få ta del av efterpackningen (den tidiga spårbildningen) som sedan 
kan justeras vid påläggning av nästa lager. Normalt behöver stabilisering läggas över med en 
massabeläggning. På mindre vägar kan även tankbeläggningar användas. Stabiliserade ytor 
kan ha inslag av separationer med främst grovt stenmaterial, vilket leder till begränsad 
hållbarhet och därför bör inte ytan ligga öppen för länge för trafik (ca en månad). När cement 
inblandats kan ytan bli hårdare och mindre känslig för mekaniska påkänningar. 
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Bild 10-8 Vägytan efter fräsning och packning  
 

10.5 Förprovning, proportionering, produktions- och 
kvalitetskontroll 

10.5.1 Allmänt 
För att resultatet skall bli så bra som möjligt (optimalt) måste valet av åtgärd, typ av 
bindemedel, receptur mm grundas på en ordentlig förprovning av material från det aktuella 
objektet. Viktiga delar i en sådan undersökning är provtagning och laboratorieprovning av 
materialen. För att bedöma materialets sammansättning och lämplighet för återvinning behövs 
en relativt omfattande provtagning av materialen i vägen samt uppgifter om lagertjocklekar 
(2, 3, 5). Laboratorieprovningen bör innehålla följande steg i tillämpliga delar: 
 
Karakterisering av befintliga material 

• bindemedelshalt och kornkurva på extraherat material 
• vatteninnehåll 
• bedömning av stenmaterialet (typ och kornform) 
• återvinning av gammalt bindemedel, penetration, mjukpunkt, viskositet 
• packningskurva 

 
Proportionering - framtagande av recept 

• provpreparering 
• hålrumshalt 
• mekaniska egenskaper, t ex pressdraghållfasthet, styvhetsmodul, stabilitet 
• vattenkänslighet 
• frostbeständighet 

 
Produktions- och kvalitetskontroll 

• bindemedelshalt- och kornkurva på massaprov 
• vatteninnehåll i materialet 
• preparering av provkroppar från massaprov 
• kontroll av mekaniska egenskaper, t ex pressdraghållfasthet, styvhetsmodul, stabilitet 
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• kontroll av vattenkänslighet 

10.5.2 Provtagning 
Valet av antalet prov bestäms av hur homogena förhållanden som råder på den aktuella vägen. 
Vägen bör delas upp i sektioner t ex efter beläggningstyp, skador eller historiska data om 
materialen och minst ett prov tas per kilometer väg (fler om inhomogena förhållanden råder). 
Viss vägledning ges i Vägverkets metodbeskrivning VVMB 620. Provtagningen (provgropar) 
bör minst omfatta det djup som avses att åtgärdas. Vid provtagningen är det viktigt att 
fastställa lagertjocklekar på asfalt och obundna material.  

10.5.3 Karakterisering av befintliga material (vägmaterial) 
Proverna bör analyseras med avseende på bindemedelshalt och kornkurva. Bindemedelshalten 
ligger till grund för valet av ny bindemedelsmängd medan kornkurvan avgör om nytt 
stenmaterial behöver blandas in. Vid hög andel finmaterial eller sandpuckel kan makadam 
behöva tillsättas. Om mycket höga finmaterialhalter (>20 %) förekommer kan objektet vara 
olämpligt för stabilisering om inte stenmaterial eller cement tillsätts.  
 
Om spridningen (standardavvikelsen) mellan delproven är stor med avseende på 
bindemedelshalt, finmaterial- eller sandinnehåll bör åtgärden och arbetsreceptet ta hänsyn till 
detta. Det är möjligt att kompensera variationer i materialets sammansättning längs vägen 
genom att tillsätta makadam, fräsa bort beläggning eller korrigera bindemedelstillsatsen men 
om variationerna är alltför stora bör markinblandningsmetoder undvikas och andra åtgärder 
övervägas. 
 
En okulär bedömning av stenmaterialet kan ge information om olämpliga (t ex glimmerrika) 
material förekommer eller om andelen okrossat material är stor. Något högre bindemedelshalt, 
cementinblandning eller inblandning av krossat material kan kompensera brister hos 
stenmaterialet. 
 
På ett sammanslaget prov (vid homogena förhållanden) kan bindemedlets egenskaper 
undersökas efter återvinning på laboratoriet. Penetration, mjukpunkt och viskositet är 
egenskaper som beskriver bindemedlets egenskaper. Om bindemedlet uppvisar tecken på 
markant åldring kan t ex duktilitet och Fraass brytpunkt ge information om flexibilitet 
(kohesion) och lågtemperaturegenskaper.  
 
Vid stabilisering bör bästa möjliga packningsförhållanden eftersträvas, dvs. vätskehalten 
(emulsion + vatten) i materialet bör ligga nära den optimala. En packningskurva framtagen 
genom tung instampning eller Marshallpackning kan ge information om optimala 
packningsegenskaper. På välgraderade material ligger den optimala vattenkvoten (eller 
vätskekvoten) nära 6 %. 

10.5.4 Proportionering - framtagande av arbetsrecept 
Jämförande provningar av labtillverkade provkroppar med varierande innehåll av bindemedel 
kan ligga till grund för en funktionellt inriktad proportionering som inriktar sig på studier av 
materialets egenskaper. Ett sammanslaget prov från vägen kan ligga till grund för 
proportioneringen. Exempel på egenskaper som kan vara relevanta att undersöka är: 
 
• pressdraghållfasthet vid + 10°C 
• styvhetsmodul vid + 10°C 
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• stabilitet enligt Marshall, vid + 25°C 
• vattenkänslighet – vidhäftningstal 
• frys-töbeständighet 
• täckningsgrad 
 
Förutom mekaniska tester och beständighet bör hålrumshalten och bindemedlets 
täckningsgrad på partiklarna ingå i provningsförfarandet. 
 
Provprepareringen är viktig att styra upp eftersom det är många faktorer som kan inverka på 
resultatet. Här kan Vägverkets medodbeskrivning VVMB 701 användas, som dessutom 
innehåller en metodbeskrivning för provning av vattenkänslighet. Blandningsförfarande, 
packningsmetod samt lagringstid och temperatur är parametrar som noggrant måste beskrivas 
i den här typen av provningssystem för bituminösa material som dessutom innehåller vatten.  
 
Proportioneringsförfarande vid stabilisering eller remixing. 
Proportioneringen görs på blandningar av vägmaterial, bindemedel och eventuell tillsats av 
makadam och vatten. För att inte proven skall påverkas för mycket av större stenar eller 
klumpar bör inte maximal stenstorlek vara större än 22 mm. Normalt bör 3-4 blandningar 
testas genom dubbelprov. Vatteninblandningen bör motsvara vad som erhölls vid 
provtagningen eller anpassas till årstiden för den planerade åtgärden (lägre på sommaren och 
högre på hösten). Normalt tillsätts 2-3 % vatten. Den blandning som sammantaget har de 
bästa egenskaperna väljs. Vid relativt högt bindemedelsinnehåll kan stabiliteten bli kritisk 
medan vid lågt bindemedelsinnehåll beständigheten kan äventyras. 
 
Om resultaten från de olika recepten jämförs fås en bra bild över hur pass känslig massan är 
för variationer av t ex bindemedels- eller makadaminnehåll. På så sätt kan proportioneringen 
ge viktig information om vilken betydelse en korrigering av arbetsreceptet har på 
egenskaperna hos det stabiliserade lagret. Vid utförandet brukar variationer i materialen (t ex 
där beläggningen lagats mycket) föranleda viss korrigering av arbetsreceptet. 

10.5.5 Rekommenderade bindemedelshalter 
Vid halvvarm remixing rekommenderas tillsatt bitumenhalt för  
• återvinningsmassa till bärlager: 0,4-1,0 vikt-% 
• återvinningsmassa till slitlager: 0,5-1,5 vikt-% 
 
Rekommenderade restbitumenhalter avser halvvarm återvinning av mjukgjorda beläggnings-
typer (t ex OG, MJOG, MJAB, AEB). Bindemedlets viskositet samt graden av bindemedels-
åldring och stenmaterialinblandning påverkar riktvärdet. 
 
Vid stabilisering och kall remixing rekommenderas tillsatt bitumenhalt (restbitumen) för  
• återvinningsmassa till bärlager: 1,5-4,0 vikt-% bitumenemulsion eller 1,0-2,5 vikt-% 

skummat bitumen. 
 
Arbetsreceptet bör väljas utifrån resultatet från proportioneringen men med möjligheter till 
korrigeringar efter de erfarenheter som erhålls på vägen under produktionens gång. Om 
massan påverkas av variationer i den gamla beläggningen (fetare och torrare partier kan 
förekomma) bör bindemedelshalten anpassas efter detta, dvs. sänkas eller höjas något. 
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10.5.6 Produktions- och kvalitetskontroll 
Produktions- och kvalitetskontrollen kan dels omfatta krav på bindemedelshalt, kornkurva och 
vattenkvot på massaprov, dels krav på hålrumshalt, styvhetsmodul och vattenkänslighet på 
instampade provkroppar av massa.  
 
Nivå 1 
Krav på och kontroll av återvinningsmassa: 
• bindemedelshalt och kornkurva 
• vattenkvot 
 
Nivå 2 
Tester på instampade prov av återvinningsmassa: 
• hålrumshalt 
• styvhetsmodul vid +10°C 
• stabilitet enligt Marshall, vid +25°C 
• vattenkänslighet – vidhäftningstal 
 
Vid remixing kan kravet på kvalitetskontroll även gälla för borrkärnor. Det brukar dock ta en 
tid innan hela borrkärnor erhålls (helst bör beläggningen ligga en sommar innan materialet 
härdat ordentligt) och erfarenheter har visat att egenskaperna med tiden förändras. Därför 
måste tidsaspekten tas med i en eventuell kravspecifikation. Vid stabilisering är det inte säkert 
att hela prov erhålls överhuvudtaget, bl. a på grund av lägre bindemedelsinnehåll, och därför 
kan det vara mindre lämpligt att ställa krav på borrkärnor. 
 
Vid kall och halvvarm återvinning på vägen påverkas massans eller beläggningens 
egenskaper av en rad faktorer såsom: 
• Den gamla beläggningens sammansättning och beskaffenhet 
• Andel obundet material och materialets sammansättning 
• Fuktinnehåll 
• Det nya bindemedlets hårdhet 
• Tillsatt bindemedelshalt 
• Temperaturen vid uppvärmning 
• Inblandning av stenmaterial och vatten 
• Packningsinsats 
• Trafikarbete och tidpunkt på året för åtgärd 
• Den åtgärdade beläggningens ålder 
 

10.6 Rekommendationer till krav på färdig vägyta 
Vid halvvarm remixing på väg åtgärdas slitlager varför kraven bör vara desamma som för 
nytillverkad, halvvarm massa. Vid kall stabilisering eller kall remixing avser åtgärden 
bärlager som läggs över med ett eller flera lager av asfalt eller tankbeläggning.  
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10.7 Erfarenheter av kall och halvvarm återvinning på plats 

10.7.1 Användningsområden 
Erfarenheterna av kall och halvvarm återvinning på plats är ännu så länge begränsade 
eftersom tekniken är förhållandevis ny i Sverige (3, 4, 5, 6, 7). Vid halvvarm remixing har 
framför allt äldre OG- och MJOG-beläggningar åtgärdats. Verksamheterna har huvudsakligen 
bedrivits i nordligaste Sverige där den här typen av beläggningar är vanliga och en lång 
erfarenhet av halvvarm återvinning i verk finns. I Finland har tekniken använts under längre 
tid och är etablerad. Halvvarm remixing har således använts vid återvinning av slitlager 
innehållande mjukbitumen eller oljegrus, dvs. beläggningar som med hjälp av måttlig 
uppvärmning är relativt lätta att sönderdela och omblanda med inblandning av nytt 
bindemedel (mjukbitumen) eller ny massa.  
 
Vid stabilisering och kall remixing har främst nedslitna lager av kalla beläggningstyper 
(blandningar av OG, AEBÖ, ALB, ytbehandling) åtgärdats genom inblandning av emulsion 
eller skummat bitumen baserade på hårdare bindemedel (B180 eller B370). I de fallen har det 
frästa lagret använts som bitumenbundet bärlager på lågtrafikerade vägar (ÅDTt 500-1500 
fordon per dygn). Slitlagret som lades efter ca 1 månad utgjordes av massabeläggning (både 
kall och varm massa har förekommit).  

Vilka vägar är lämpliga för kall och halvvarm återvinning på plats? 
Lågtrafikerade vägar med nedbrutna men någorlunda homogena beläggningar är lämpliga för 
markinblandningsmetoder. I viss mån kan inhomogena beläggningar kompenseras genom 
inblandning av stenmaterial, massa eller bindemedel. Detta kräver dock extra 
provningsinsatser och en noggrann styrning av produktionen. Hittills har främst kallblandade 
eller mjukgjorda beläggningstyper åtgärdats genom återvinning på plats. 
 

10.7.2 Skador som kan uppkomma vid kall och halvvarm återvinning 
De skador som är speciellt kopplade till kall och halvvarm återvinning på plats redovisas i 
tabell 10-1 och 10-2. 
 
Tabell 10-1 Möjliga skador vid kall återvinning på plats. 
 

Skadetyp 
 

Möjlig orsak 

Slaghål eller materialsläpp på 
nylagd yta, inhomogen yta 

Separationer, hög stenhalt, enstaka grövre partiklar 
(kattskallar), låg bindemedelshalt 

Instabil massa vid läggningen För högt vatteninnehåll eller för hög finmaterialhalt 
Torr massa (bindemedelsfattig) Större fräsdjup än nominellt 
Fet massa (bindemedelsrik) Överlappning vid fräsning kan ge dubbel bindemedelsgiva
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Tabell 10-2 Möjliga skador vid halvvarm återvinning på plats. 
 

Skadetyp 
 

Trolig orsak 

Plastiska deformationer För mycket bindemedel i förhållande till bindemedlets 
viskositet, för lite grovt stenmaterial, olämplig kornform 

Materialsläpp För lite nytt bindemedel, olämplig kornform på 
stenmaterialet, dålig kompatibilitet mellan gammalt och nytt 
bindemedel, ojämn bindemedels- eller massainblandning 

Ojämnheter på grund av 
tröglagd massa 

För låg eller hög temperatur, hård beläggning 

 
 

 
Bild 10-9 Slaghål på relativt nylagd stabiliserad yta. Innan beläggningen lades lagades 

slaghålen (vänster). Instabil yta på grund av högt fuktinnehåll och mycket 
finmaterial (höger). 

10.7.3 Provvägar (kontrollsträckor) och materialegenskaper 
Antalet dokumenterade försök av kall och halvvarm stabilisering/remixing är relativt litet. I 
mitten av 90-talet åtgärdades dock ett antal vägar i mellersta Sverige genom kall 
remixing/stabilisering. Vägarna har följts upp under fyra år och resultatet har hittills varit bra. 
I några fall åtgärdades enbart beläggningslagret (ca 11 cm) medan vid några av objekten även 
en del av det undre obundna materialet frästes in i beläggningen. De gamla asfaltlagren, vilka 
var starkt nedslitna och sönderspruckna, utgjordes av oljegrus, indränkt makadam eller öppen 
asfaltemulsionsbeläggning samt lagningsmassor. En sammanfattning över de erfarenheter som 
erhållits ges i följande avsnitt. 
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Bild 10-10 Vägbanan innan åtgärd (övre vänster). Inblandning av bindemedel med 

djupfräs (över höger). Justering av det stabiliserade materialet (nedre vänster). 
Färdig väg efter det slitlagret lagts ut (nedre höger). 

Erfarenheter av stabilisering i region Mälardalen 
Sommaren 1995 åtgärdades ett antal vägar inom region Mälardalen (5, 6, 7) genom 
stabilisering med bitumenemulsion (BE60M/B180) i befintligt vägmaterial. Vid åtgärderna 
användes en modern djupstabiliseringsfräs. Nominellt fräsdjup var 10 cm. Efter ca två 
veckors trafik på det stabiliserade lagret lades 4 cm ABT16 som slitlager. 

Provtagning och provning av befintligt vägmaterial innan åtgärd  
Enligt förprovningen utgjordes materialen (de övre 10 cm) av öppen asfaltemulsionsbetong 
(AEBÖ), indränkt makadam (IM) eller oljegrus (OG) samt i en del fall även bärlagergrus. De 
gamla beläggningarna hade innan åtgärd omfattande beläggningsrelaterade skador, typ 
stripping och materialsläpp. Vägarna låg i intervallet 500-1 500 fordon per dygn (ÅDTt) med i 
några fall stor andel tung trafik. Innan åtgärd togs ett prov (övre 10 cm) per km väg. Proverna 
analyserades med avseende på bindemedelshalt och kornkurva. 
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Bild 10-11 Kornkurvan och bindemedelshalten i materialet innan åtgärd. 
 
I samband med proportioneringen av arbetsrecepten testades relevansen hos ett 
provningssysten framtaget för kalla massor. Det innebar att arbetsreceptet togs fram genom 
jämförande tester av materialets hålrum, mekaniska egenskaper och beständighet hos 
laboratorietillverkade provkroppar med varierande halt nytt bindemedel enligt bild 10-12. 
 

Preparering Lagring Mekaniska Beständighet
egenskaper

Stabilitet
Marshall

25°C

Degblandare Gyratorisk Dynamisk Vattenkänslighet
eller packning Härdning kryp Vakuummättning

Tvångs- eller 7 dygn 25°C
blandare Statisk 40°C Frostbeständighet
4 recept packning Draghållfasthet Frys-tö (10st)

10°C

Styvhetsmodul
10°C

+
Hålrums-

halt

 
 
Bild 10-12 Provningsförfarande vid proportionering av kalla återvinningsmassor med 

emulsion eller skummat bitumen. 

Resultat från proportioneringen 
I bild 10-13 redovisas provningsresultaten från proportionering av massa med befintligt 
vägmaterial, vatten och emulsion. Materialen har testats vid tre bindemedelskvoter (2,0 3,0 
och 4,0 % emulsion). Provkropparna tillverkades genom statisk packning och innan 
provningen lagrades de 7 dygn vid förhöjd temperatur, 40°C. 
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Bild 10-13 Resultat från funktionellt inriktad proportionering av kallblandad massa. 
 

Val av arbetsecept och kvalitetskontroll 
På grundval av proportioneringen samt med beaktande av bindemedelshalter och kornkurvor i 
befintligt material valdes som lämplig mängd nytt bindemedel 3,0 % emulsion BE60M/B180 
(benämns numera BE60M/160/220). Vid feta partier fick bindemedelshalten sänkas med 0,5 
% och vid torra partier höjas med 0,5 %. 

Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontrollen av massaproven visade att det stabiliserade lagret erhöll mindre halt nytt 
bindemedel än planerat, sannolikt beroende på att fräsdjupet blev större än det nominella på 
10 cm. Provborrningen pekade i samma riktning, mot ca 14 cm i tjocklek. 
Bindemedelshalterna i åtgärdade lager hamnade mellan 2,9-3,4 % om halten gammalt och 
nytt bindemedel i materialet lades ihop.  
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Provtagning av borrkärnor 
Provborrningen drygt ett år efter åtgärd visade att i ca hälften av provpunkterna erhölls hela, 
provningsbara provkroppar och då företrädesvis i hjulspåren och där bindemedelsinnehållet 
var som störst. Labresultaten från borrkärnorna stämde väl överens med förprovningen, 
speciellt för hålrumshalt, pressdraghållfasthet och vidhäftningstal. Styvhetsmodulen blev dock 
något högre för borrkärnorna jämfört med de labtillverkade proven vid proportioneringen.  

Vägytemätningar, bärighet och besiktning 
Spårdjupen efter drygt ett års trafik låg mellan 2-6 mm med de högsta värdena för vägarna 
med störst antal tunga fordon. Det mesta av spårbildningen kunde härledas till efterpackning 
under den första sommaren. Mellan 1996 och 1999 var spårtillväxten låg för samtliga objekt 
(bild 10-14). Ojämnhetsmåttet IRI låg mellan 1,3-1,8 mm/m, vilket innebar att vägarna 
klarade kravet för jämnhet i VÄG 94. Krökningsradien, som vid fallviktsmätning beskriver 
påkänningarna i de övre lagren, pekade mot acceptabla bärighetsnivåer i det stabiliserade 
lagret. R låg mellan 100-200 m, d v s inom ett lämpligt intervall för vägar med förhållandevis 
måttliga trafikvolymer. 
 
Efter fyra års besiktningar hade inga skador observerats på sträckorna, förutom i ett fall där 
enstaka bärighetssprickor uppkommit. Innan åtgärd förekom omfattande sprickbildning och 
materialsläpp (slaghål). 
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Bild 10-14 En sammanställning över erhållna spårdjup enligt RST-mätningar.  
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11.1 Allmänt  

11.1.1 Metoder 
Varm återvinning på plats är en relativt vanlig åtgärd framförallt på det statliga vägnätet. 
Inom den kommunala sektorn liksom på flygfält har den använts i mer begränsad omfattning. 
Den förekommer i tre varianter nämligen repaving, remixing och remixing plus. Tabell 11-1 
förklarar de olika varianterna vad gäller användning, tillsatt bindemedel och andel returasfalt.  
 
Metoder för varm återvinning på plats (in-situ) riktar sig i första hand till återvinning av 
relativt homogena slitlager på medel- till högtrafikerade vägar. Lämpliga objekt är vägar med 
avnötningsspår från dubbtrafiken, men även ytor med lindriga separationer eller dåliga 
arbetsfogar kan komma ifråga. Återvinning på plats är också speciellt intressant för 
flerfältsvägar där endast delar av vägen skall åtgärdas, exempelvis ett körfält på en motorväg, 
eftersom profilhöjningen blir liten. Den här typen av metoder bör inte användas på vägar med 
plastiska deformationer eftersom normalt endast slitlagret åtgärdas. Inte heller kraftigt 
åldrande beläggningar eller beläggningar där en stor del av ytan har lagningar, eftersom det 
kan vara svårt att i högre grad förändra massans sammansättning. 
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Tabell 11-1 Beskrivning av återvinningsmetoder för återvinning på plats. 

Metod Användning Tillsatt 
bindemedel 

Tillsatt asfaltmassa 

Varm 
återvinning på 
plats (Repaving) 

För slitlager i 
samtliga trafik-
klasser och 
vägtyper.  

Bitumen kan 
tillsättas. 

40-60 kg/m2 ny asfaltmassa läggs 
ovanpå den rivna och utjämnade 
befintliga beläggningen. 

Varm 
återvinning på 
plats (Remixing) 

För slitlager i 
samtliga 
trafikklasser och 
vägtyper.  

Bitumen 
eller speciell 
mjukgörare 
kan tillsättas.

15-30 kg/m2 ny asfaltmassa tillsätts 
och blandas med asfaltgranulat från 
befintlig beläggning. 

Varm 
återvinning på 
plats (Remixing 
Plus) 

För slitlager i 
samtliga trafik-
klasser och 
vägtyper.  

Bitumen 
eller speciell 
mjukgörare 
kan tillsättas.

Ca 40 kg/m2 ny massa läggs ovanpå 
den remixade befintliga 
beläggningen. 

 
De tre metodvarianterna beskrivs här kort och övergripande. I följande avsnitt i kapitlet 
beskrivs de mer ingående. 
 
Repaving innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs, omfördelas jämnt över 
beläggningsdraget samt förses med ett nytt lager asfaltmassa, i normalfallet 40–50 kg/m2, som 
läggs ut med hjälp av en läggarutrustning längst bak på maskinen. Arbetet sker i en integrerad 
process med samma maskin. Den befintliga beläggningen kan kompletteras med bitumen. 
Repaving är en metod som etablerades på 70-talet i Sverige. Den kan ses som en 
vidareutveckling av värmebehandling (Heating) eftersom den omfördelar det uppvärmda 
befintliga beläggningsmaterialet innan överläggning sker.  
 
Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs upp och blandas med 
nytillverkad asfaltmassa, ca 15-30 kg/m2, och läggs ut med screed i ett lager med tjocklek ca 
30-40 mm (bild 4-6). Rivning, blandning och läggning skall ske i en integrerad process med 
samma maskinenhet. Den rivna massan skall ha sådan värme att blandningen med ny massa 
får rätt utläggningstemperatur. Nytt bindemedel och mjukgörare kan tillsättas. 
 
Remixing Plus kan sägas vara en kombination av remixing och repaving genom att befintlig 
beläggning värms, rivs, tas upp, blandas och läggs ut. Ovanpå det utlagda återvunna 
materialet läggs därefter ett nytt lager asfaltmassa, minst 30 kg/m2. Rivning, blandning och 
läggning skall ske i en integrerad process med samma maskinenhet. En maskin för utförande 
av remixing plus skall således vara utrustad med två screedar. 
 
Metoderna illustreras i bild 11-1. 

11.1.2 Förarbeten 
Före all värmebehandling, d v s uppvärmning av vägytan med heatingaggregat, skall 
vägmarkering av termoplastisk massa fräsas bort. Gjutasfalt och andra hårdare lagningar skall 
också fräsas bort före värmebehandling. 

11.1.3 Miljö 
I samband med uppvärmning av den befintliga beläggningen kan s k asfaltrök bildas. Denna 
förorenar såväl arbetsmiljön som den globala miljön. Asfaltröken kan mätas och uttryckas 
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som s k oljedimma, för vilken det finns ett hygieniskt gränsvärde på 1,0 mg/m3. Enligt uppgift 
har mätningar, utförda 1999 på en utrustning och ett objekt, visat värden omkring 0,3 – 0,4 
mg/m3. Andra utsläpp för vilka nivågränsvärden enligt Arbetarskyddsstyrelsens 
författningssamling (AFS 1993:9) finns avser formaldehyd, damm och respirabel kvarts. 
Arbete med att ytterligare minska utsläpp/förbättra arbetsmiljö pågår. 
 
 

Bild 11-1 Principskiss visande olika återvinningsmetoder. 
 

11.2 Repaving 
Repaving innebär enligt ovan att den befintliga beläggningen värms, rivs, omfördelas samt 
förses med ett nytt lager asfaltmassa, i normalfallet 40 - 50 kg/m2. Tunnare lager (ned mot 30 
kg/m2) kan läggas. 

11.2.1 Metodförutsättningar 
Det befintliga beläggningsmaterialet omfördelas i begränsad omfattning endast så att ytan 
jämnas av, vilket innebär att underlaget bör vara ganska homogent. Metoden kan vara 
tveksam på instabila bindemedelsrika lager liksom på ytbehandlade ytor. Påläggningen av 
nytt beläggningsmaterial är begränsad i tjocklek varför metodens användning i första hand 
avser slitlagerförnyelse. Den kan med gott resultat användas på asfalterade ytor i god 
strukturell kondition. 
 

Ursprunglig tvärprofil

Påfört nytt beläggningsmaterial 
Värmebehandlat

Värmt och utjämnat 

Värmebehandling 

Repaving 

Påfört nytt beläggningsmaterial 

Värmt, upptaget och blandat med ny massa* 

Remixing 
Remixing plus 

Värmt, upptaget och blandat* 

* + ev nytt bindemedel 

Påfört nyttbeläggningsmaterial 
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Arbetsbredden kan varieras från 2,5 till 7 m. Värmning bör utföras till en temperatur som 
möjliggör rivning till ett djup av 20 till 25 mm. Värmeöverföringen bör ske på ett försiktigt 
sätt så att den befintliga beläggningens bindemedel inte skadas. Infravärmare som drivs med 
gasol bör användas. 

11.2.2 Förundersökningar 
Förundersökningarna avser vid behov den befintliga beläggningen. Viktigt är att 
beläggningen är homogen och att den inte visar tendenser till instabilitet. Vidare att 
överbyggnaden är i god strukturell kondition eftersom påläggning av nytt slitlager inte 
nämnvärt bidrar till att förstärka konstruktionen. 

11.2.3 Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontrollen avser dels den massa som läggs ut ovanpå den befintliga värmda och 
utjämnade beläggningen, och dels det färdiga resultatet sedan den nya beläggningen är utlagd 
och packad. 
 
Massan proportioneras mot de krav som ställs på en slitlagermassa och kontrollen sker i 
princip på samma sätt som för motsvarande beläggning med jungfruliga material. Skillnaden i 
provning av utlagd och packad massa består i att det lager som skall undersökas är mycket 
tunt. Det kan således vara svårt att analysera hålrummet från det nya lagret p g a att 
provkropparna blir tunna. Enligt FAS Metodbok krävs att provkroppens tjocklek är minst 22 
mm vid största stenstorlek 11 mm och minst 30 mm vid stenstorlek 16 mm för att en korrekt 
bestämning av hålrumshalten skall kunna utföras. 
 

 

Bild 11-2 Utrustning för utförande av Repaving. 

11.2.4 Erfarenheter 
Repaving har använts i Sverige som slitlageråtgärd sedan mitten av 70-talet. Stora ytor har 
utförts, främst på det statliga vägnätet och i kommuner. Under förutsättning att det påförda 
materialet har en sammansättning som överensstämmer med gällande anvisningar, och att 
utförandet sker på ett fullgott sätt, finns det anledning att tro att slutresultatet kan bli 
likvärdigt som för en motsvarande ny konventionellt utlagd beläggning vad avser 
nötningsresistens och textur. 
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11.3 Remixing 
Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs, tas upp och blandas med 
nytillverkat beläggningsmaterial samt läggs ut i en integrerad process. Nytt bindemedel och 
mjukgörare kan tillsättas.  
 

11.3.1 Metodförutsättningar 
Det befintliga beläggningsmaterialet anrikas och omfördelas i begränsad omfattning vilket 
innebär att underlaget bör vara relativt homogent. Remixing kan vara tveksam på instabila 
bindemedelsrika lager. Den kan med gott resultat användas på asfalterade ytor i god 
strukturell kondition. 
 
Värmning bör utföras till en temperatur som möjliggör rivning och upptagning ned till ett 
djup av 30 till 40 mm. Värmeöverföringen bör ske på ett försiktigt sätt så att den befintliga 
beläggningens bindemedel inte skadas. Infravärmare som drivs med gasol bör användas. 
Temperaturen i det frästa och upptagna materialet måste anpassas så att utläggning och 
packning kan utföras problemfritt och så att ställda krav blir uppfyllda på slutprodukten. 
 

Bild 11-3 Remixer typ Pyropaver i arbete. 

11.3.2 Förprovningar, proportionering 
Förundersökningarna avser den befintliga beläggningen ned till det avsedda remixingdjupet. 
Det är viktigt att beläggningen är homogen och att den inte visar tendenser till instabilitet. 
Överbyggnaden bör också ha god strukturell kondition eftersom påläggning av nytt slitlager 
inte nämnvärt bidrar till att förstärka konstruktionen. 
 
För proportionering tas provkroppar upp ur befintlig beläggning. Enbart material ned till det 
avsedda remixingdjupet i befintlig beläggning används vid proportioneringen. 
Bindemedelshalt, kornstorleksfördelning, bindemedels- och stenmaterialegenskaper bestäms 
och ger underlag för proportionering. Proportionering sker i regel mot vald typ av 
standardbeläggning. Här bör påpekas att möjligheten att förändra egenskaperna hos befintlig 
beläggning är begränsad. Detta gäller i synnerhet bindemedlets hårdhet. 
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11.3.3 Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontrollen avser dels den tillförda massa som blandas med det uppfrästa granulatet, 
och dels det färdiga resultatet sedan den remixade beläggningen är utlagd och packad. Kraven 
på sammansättning bör i princip vara de som gäller en konventionell beläggning av samma 
typ. Enligt Vägverkets anvisningar ATB VÄG (för år 2003) skall hålrumshalten i färdig 
beläggning ligga mellan 1,5-6,0 %. 

11.3.4 Erfarenheter 
Remixing har använts i Sverige som slitlageråtgärd sedan 1980-talet. Metoden har använts 
främst på det statliga vägnätet och i kommuner, men på senare år även på flygplatsytor.  
 
Åren 1993–1995 genomförde Vägverket i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) ett projekt rörande varm återvinning enligt remixingförfarandet. Projektet omfattade 
nio fältförsök med olika beläggningstyper och ett stort antal laboratorieundersökningar av 
ingående material. Även undersökningar av arbetsmiljön utfördes. Två olika maskinsystem, 
varav det ena var försett med katalytisk rening, ingick i jämförelsen. En sammanfattning av 
resultaten finns i en rapport från 1997 (1) och kan i sin tur sammanfattas: 
• som regel god och jämn kvalitet 
• tillfredsställande arbetsmiljö (gäller utrustningen med katalytisk rening) 
• inte möjligt att radikalt förändra sammansättning på ursprunglig beläggning 

(återvinning till samma beläggningstyp att föredra) 
• effekten av tillsatt bindemedel ej klarlagd 
• bindemedlet hårdnar 3 – 5 oC uttryckt i mjukpunkt 
• fräsning av uppvärmd beläggning leder ej till krossning 
• ursprunglig beläggning homogeniseras. 
 
På Vägverkets uppdrag genomförde VTI 1998 en uppföljning av de objekt som ingick i 
KTH’s undersökning. Uppföljningen redovisas i VTI notat 78-1998 (2). Ur sammanfattningen 
kan läsas att: 
”Uppföljningarna visar att återvunna, remixade slitlager kan fungera mycket bra och att de i 
dessa fall varit stabila, jämna och beständiga trots att ytan kan ge ett intryck av att 
beläggningen är mycket tät och bindemedelsrik, och det faktum att huvuddelen av 
beläggningen utgörs av gammalt beläggningsmaterial.” 

Luftfartsverket genomförde åren 1996, 1997 och 1998 ett FoU-projekt där olika varianter av 
återvinning på plats provades på tre flygplatser. I slutrapporten från 1998 (3) konstateras bl a 
att ”försöken har visat att metoden har goda förutsättningar att bli en integrerad del av 
underhållsåtgärder på flygfält”. 
 
I samband med uppvärmning av den befintliga beläggningen kan s k asfaltrök bildas. 
Mätningar som genomfördes i det ovannämnda samprojektet KTH/Vägverket visade att det 
var en signifikant skillnad i resultat mellan de två undersökta utrustningarna. Den 
remixingutrustning som var försedd med katalytisk förbränning och stegvis uppvärmning 
klarade gott och väl gränsvärdena, medan värdena för den andra utrustningen som 
undersöktes låg väsentligt högre. Resultaten visar att det finns möjligheter att minska 
utsläppen under de nivåer där de tidigare varit. Arbetet med att ytterligare minska 
utsläpp/förbättra arbetsmiljö pågår och man kan förvänta sig att bättre teknik kommer. 
 
I något fall har remixad dränasfalt till ny beläggning uppvisat dålig beständighet. Av den 
anledningen bör remixing av kraftigt åldrade beläggningar undvikas. Remixing av 
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beläggningar med kraftiga plastiska deformationer har visat att de plastiska egenskaperna hos 
beläggningen vanligen återkommer. Därför bör remixing av sådana beläggningar undvikas.  
 

 
Bild 11-4 Jämförelse mellan utrustningar med och utan katalytisk rening. 

 

11.4 Remixing plus 
Remixing Plus kan sägas vara en kombination av remixing och repaving i det att befintlig 
beläggning värms, tas upp, blandas och läggs ut, varefter det utlagda återvunna materialet 
förses med ett nytt lager asfaltmassa, minst 30 kg/m2. 

11.4.1 Metodförutsättningar 
Förutsättningarna liknar i stort de för remixing. Det befintliga beläggningsmaterialet 
omfördelas i begränsad omfattning vilket innebär att underlaget bör vara relativt homogent. 
Remixing Plus kan vara en tveksam metod på instabila bindemedelsrika lager. Den kan med 
gott resultat användas på asfalterade ytor i god strukturell kondition. 
 
Värmning skall utföras till en temperatur som möjliggör rivning och upptagning till ett djup 
av 30 till 40 mm. Värmeöverföringen bör ske på ett försiktigt sätt så att den befintliga 
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beläggningens bindemedel inte skadas. Infravärmare som drivs med gasol är att föredra. 
Temperaturen i det frästa och upptagna materialet måste anpassas så att utläggning och 
packning kan utföras problemfritt och så att ställda krav blir uppfyllda på slutprodukten. 

11.4.2 Förprovningar, proportionering 
Förundersökningarna avser den befintliga beläggningen. Viktigt är att beläggningen är 
homogen och att den inte visar tendenser till instabilitet. Vidare att överbyggnaden är i god 
strukturell kondition eftersom påläggning av nytt slitlager inte nämnvärt bidrar till att 
förstärka konstruktionen. 
 
För proportionering borras provkroppar upp ur befintlig beläggning. Enbart material ned till 
det avsedda remixingdjupet i befintlig beläggning används vid proportioneringen. 
Bindemedelshalt, kornstorleksfördelning, bindemedels- och stenmaterialegenskaper bestäms 
och utgör underlag för proportionering. Proportionering sker i regel mot vald typ av 
standardbeläggning. Här bör påpekas att enda möjligheten att förändra egenskaperna hos 
befintlig beläggning är genom tillsats av nytt bindemedel. 

11.4.3 Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontrollen avser dels den remixade massan och dels det färdiga resultatet sedan den 
remixade beläggningen med tillhörande ovanpåliggande lager är utlagda och packade. Kraven 
på sammansättning bör i princip vara de som gäller för en konventionell beläggning av 
samma typ. 
 
Det ovanpåliggande lager som skall undersökas är mycket tunt och är i regel svårt att skilja 
från det underliggande remixade lagret. Enligt FAS Metodbok krävs att provkroppens 
tjocklek är minst 22 mm vid största stenstorlek 11 mm och minst 30 mm vid stenstorlek 16 
mm för att en korrekt bestämning av hålrumshalten skall kunna utföras. En möjlighet är 
naturligtvis att göra en hålrumsbestämning av hela det remixade lagret, d v s det remixade 
justeringslagret och det nya slitlagret. 

11.4.4 Erfarenheter 
Remixing Plus har använts i Sverige som slitlageråtgärd sedan mitten av 1990-talet. Arbeten 
har utförts, främst på det statliga vägnätet och i kommuner, men har på senare tid även börjat 
användas på flygplatsytor. 
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12.1 Inledning 
Det finns tillfällen när det kan det vara fördelaktigt att lägga ut asfaltgranulat utan inblandning 
av nytt bindemedel. Det bör framhållas att kvaliteten dock i de flesta fall blir bättre om viss 
andel nytt bindemedel tillsätts. Oavsett om borttagningen skett genom grävning eller fräsning 
rekommenderas krossning och sortering i lämpliga fraktioner för bästa möjliga resultat. Först 
efter bearbetning och ev komplettering kan asfaltgranulatet få de egenskaper som erfordras i 
den avsedda funktionen. Eftersom granulaten kan vara av skiftande slag och varje objekt 
kräver individuell bedömning bör arbetet föregås av en särskild utredning. När det visats 
genom tester att något steg kan uteslutas kan så ske. Av en slump kan t ex uppgrävd asfalt 
innehålla just så mycket grus av god kvalitet som erfordras. 
 
Det finns ett stort behov av forskning kring asfaltgranulatets egenskaper i de här 
tillämpningarna. Trots att man använt granulat på det här sättet i många år saknas 
kvalitetsparametrar och gränsvärden för granulatets egenskaper i olika användningar.  
 

 
 

Bild 12-1 Uppgrävd asfalt i upplag.  
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12.2 Förseglat asfaltgranulat 
Fräsmassor eller uppgrävd asfalt som bearbetats och kompletterats kan läggas ut som 
förstärkning på lågtrafikerad väg. Läggningen bör utföras med asfaltläggare och största 
partikelstorlek i granulatet bör inte överstiga 35 mm. Erfarenhetsmässigt har 140-150 kg/m2 
gett de bästa resultaten. Massorna kan även läggas ut med väghyvel men det kan ge sämre 
jämnhet och mer separationer. De utlagda massorna vattnas och packas med minst 6 tons 
vibrerande vält eller tung statisk vält. Snarast efter torkning och trafikpackning skall ytorna 
förseglas. I annat fall kan potthål uppstå i ett tidigt skede. De bästa resultaten har uppnåtts 
med ytbehandling typ Y1B 4-8 eller Y1B 8-11. 
 

 
 
Bild 12-2 Krossning och sortering av returasfalt. 
 
I några fall har fräsgranulat körts direkt från en fräs och lagts ut på en närbelägen vägyta. 
Erfarenheterna visar emellertid att det kan vara mer rationellt att köra massorna till ett 
mellanupplag. Detta beror på att det är svårt att koordinera fräsarbetet på ett objekt med 
utläggningen på ett annat. En annan synpunkt på förfarandet är att det inte går att kontrollera 
och komplettera granulatet, vilket är en förutsättning för att egenskaperna ska kunna bedömas 
och optimeras.  
 
Defekter som uppkommit på konstruktioner av den här typen är potthål vid otillräcklig 
bindning i materialet samt korrugeringar på grund av otillräcklig stabilitet. 
 
Det bör betonas att åtgärden i första hand är avsedd för vägar med liten trafik. 
 

12.3 Asfaltgranulat (krossad asfalt) som obundet material 
Asfaltgranulat kan användas som obundet material till bär- och förstärkningslager. 
Korngraderingen på asfaltgranulatet och andelen asfalt i massorna är exempel på faktorer som 
påverkar egenskaperna. En viktig förutsättning för ett bra resultat är också att utläggningen 
och packningen görs på ett noggrant sätt. Krossade schaktmassor (uppgrävda beläggningar) 
kan vara särskilt lämpliga eftersom bitumeninnehållet är relativt lågt och andelen obundet 
stenmaterial högt. Undersökningar i fält och på laboratoriet har visat att den här typen av 
material kan få lika bra eller bättre lastfördelande förmåga än t ex krossade bärlagermaterial 
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av berg. Mer kritisk är stabiliteten om bindemedelsinnehållet är för högt eller om massorna 
packas alltför dåligt. Egenskaperna förbättras med tiden genom trafikens efterpackning och 
det är vanligt att materialet, på mer trafikerade gator/vägar, binder ihop till ett asfaltlager. 
Asfaltgranulat skall inte användas på ytor där statiska belastningar kan förväntas förekomma, 
t ex parkeringsplatser, eftersom risken då är stor för deformationer.  
 
Efter krossning och sortering används samma förfaringssätt som vid utläggning av 
bärlagergrus, d v s vattning, omsorgsfull packning och packningskontroll. Asfaltgranulat kan 
vara svårpackat vilket måste beaktas om resultatet skall bli bra. En viss efterpackning kan 
uppstå i hjulspåren, särskilt om massorna innehåller stor andel asfaltgranulat eller om lagren 
är tjocka. Lämplig tjocklek vid utläggningen är 8-15 cm per lager. Det bästa resultatet fås 
också om materialet läggs ut under den varma årstiden. Vattningen bör ske i omedelbar 
anslutning till vältningen eftersom vattnet snabbt rinner igenom det till en början porösa 
materialet. Det kan vara en stor fördel om de utlagda massorna trafikeras en tid (några veckor) 
innan de läggs över med bundna lager. På så sätt kan den initiala spårbildningen tas upp vid 
läggningen av de nya asfaltmassorna. Nypackat asfaltgranulat går bra att trafikera eftersom 
ytan blir jämn och förhållandevis dammfri jämfört med konventionella bärlagermaterial. 
Packningsmaskinerna bör vara tunga (15 ton) och packa med låg frekvens och hög amplitud 
för att materialet skall få en bra komprimering på djupet. Oscillerande vältar anses vara 
särskilt lämpliga för packning av asfaltgranulat. Om vägen/gatan skall trafikeras är det en 
fördel om ytan slutligen packas (knådas) med hjälp av en gummiklädd slätvalsvält. 
Vatteninnehållet i asfaltgranulatet skall vid packningen ligga nära eller något över det 
optimala. Packningskurvan kan bestämmas genom tung instampning och optimal vattenkvot 
brukar ligga mellan 4-6 %.  
 

 
 
Bild 12-3 Mellanlager med asfaltgranulat. 
 

12.4 Asfaltgranulat till grusslitlager 
Granulat från krossad returasfalt, som siktats till fraktion 0-11 eller 0-18 mm, kan också 
användas som slitlager på lågtrafikerade grusvägar. För bästa resultat bör granulatet blandas 
med väggrus. Granulatet jämnas ut med väghyvel och kan hyvlas om när behov uppstår. 
Vanligen utförs lagret med ca 50 mm tjocklek. Asfaltgranulatet kan i gynnsamma fall 
reducera behovet av dammbindning. Ett problem kan vara att asfaltgranulaten bakar samman 
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och bildar ett sprött lager, som spricker upp och kan lossna i bitar så att potthål uppstår. Detta 
kan kontrolleras genom att mer obundet grusmaterial tillsätts. 
 

12.5 Användning av granulat som material i stödremsa 
Ett annat användningsområde för asfaltgranulat är som material till stödremsor längs 
beläggningskanterna (bild 12-5). Materialet bör siktas i fraktion 0-18 för att möjliggöra ett 
gott resultat och packning kan utföras med hjälp av lastbilshjulen. Eftersom materialet har 
viss bindande förmåga minskar risken för att stödremsan ska rinna sönder vid stora 
vattenflöden. En nackdel är att stödremsans färg inte bryter av mot den belagda ytans kant 
lika tydligt som ett grusmaterial. 
 

12.6 Andra användningsområden för granulat 
Asfaltgranulat kan med fördel också användas för tillfälliga lagningar av uppgrävningar för 
vattenskador, potthål och dylikt. Massorna håller samman väl och kan ligga kvar tills den 
slutliga reparationen kan utföras. Materialet fungerar hyggligt även vid vattenöverskott 
eftersom finmaterialet till största delen är asfaltbundet. 
 

 
 
Bild 12-4 Sorterat asfaltgranulat i upplag. 
 
Ett annat användningsområde är som kombinerat bär- och slitlager under kortare tid för 
tillfälliga byggvägar vid ombyggnader o d. Massornas sammanhållande förmåga fungerar bra 
under en begränsad tid och eventuella skador kan repareras med ytterligare granulat. 
Jämnheten blir inte alltid den bästa men det viktigaste är ofta att materialen inte dammar eller 
orsakar stenskott. Det är fullt möjligt att ta bort materialen och att använda dem igen på andra 
ställen.  
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Bild 12-5 Asfaltgranulat som stödremsa. 
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Appendix 1. Begreppsförklaringar 
 
 
Arbetsrecept  Avtalade tekniska specifikationer på en leverans, upprättade 

enligt fastställt schema. 
 
Asfalt Blandning av stenmaterial och bitumen och ibland även olika 

tillsatser. Den används bl a till bundna bär- och slitlager i 
vägöverbyggnader för att förbättra lastfördelningen samt för 
att ge en jämn och tät yta i syfte att förbättra beständigheten 
hos konstruktionen och framkomligheten för trafikanterna. 

 
Asfaltgranulat  Ett samlingsnamn på asfalt som sönderdelats i mindre 

partiklar, vanligen mindre än 25 mm. Partiklarna består 
således av stenmaterial och bitumen. Detta åstadkoms 
antingen genom fräsning direkt på vägen eller genom 
sönderdelning av asfaltkakor med hjälp av krossning eller 
malning. 

 
Bindlager Lager mellan slitlager och underliggande lager som vanligen 

utgörs av bärlager. Lagrets funktion är vanligen att reducera 
sprickbildning från underliggande lager av cementbundet 
grus eller att öka resistensen mot plastiska deformationer. 

 
Bitumen  Bitumen är vid rumstemperatur ett fast till halvfast material. 

Färgen är svart till mörkbrun. Vanligaste framställningssätt är 
genom destillation av råoljor. Bitumen måste värmas innan 
det kan hanteras. Bitumen är inte hälsovådligt vid 
rumstemperatur. Vid varm hantering avges rök från 
bitumenet som kan verka irriterande, varför höga 
exponeringar bör undvikas. Bitumen är inte klassat som 
miljöfarligt. 

 
Bitumenemulsion Bitumen som emulgerats i vatten med hjälp av emulgatorer 

och andra tillsatser i syfte att kunna hanteras och användas 
som bindemedel även vid lägre temperaturer. 

 
Bitumenhärdning Bitumen hårdnar genom avgång av lätta oljor och oxidering. 

Vid varm tillverkning sker även en härdning av bindemedlet i 
tillverkningsprocessen. Därför bör tillverkningstemperaturen 
hållas under noggrann uppsikt. Färdig beläggning med högt 
hålrum åldras snabbare tät beläggning. 

 
Bitumenstabilisering Stabilisering av jord, stenmaterial eller blandade massor med 

ett bituminöst bindemedel. 
 
Blödning Koncentration av bindemedel på beläggningsytan till följd av 

trafikbelastning och temperaturpåverkan i förening med 
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överskott av bindemedel i beläggningen eller användning av 
för mycket klistringsmedel. 

 
Bärlager Lager med uppgift att utgöra underlag för slitlagret samt att 

fördela laster över större yta för att minska påkänningarna på 
underliggande lager. 

 
Dispersion Tvåfassystem av fasta partiklar eller finfördelad vätska i 

vätska, där de två vätskorna är icke lösliga eller endast 
begränsat lösliga i varandra. 

 
Emulsion Dispersion bestående av vätskepartiklar fördelade i en annan 

vätska. 
 
Extraktion Utlösning av bindemedel ur bituminös massa.  
 
Fräsning Borttagning av befintlig beläggning eller partier därav med 

hjälp av speciella utrustningar. 
 
Halvvarm återvinning Återvinning av returasfalt uppvärmd till 50-120 °C. 
 
Heating Värmebehandling (heating) innebär att man med speciella 

värmeaggregat värmer den befintliga beläggningen. 
Värmebehandlingen gör att man dels får en bättre 
sammansmältning av påfört nytt och gammalt lager, och dels 
att man får en långsammare avkylning av det påförda nya 
lagret. 

 
Hålrumshalt Kvoten mellan hålvolym och skrymvolym i en packad 

asfaltbeläggning, anges vanligen i %.  
 
Kall återvinning Återvinning av returasfalt utan uppvärmning eller värmning 

till max 50 °C. 
 
Kontinuerligt verk Verk som blandar asfaltmassa med ett kontinuerligt 

materialflöde genom verket. 
 
Mjukbitumen Mjukbitumen är ett bitumen med kinematisk viskositet vid  

60 ºC mellan 1 500 och 12 000 mm2/s. 
 
Mjukpunkt Temperatur vid vilken ett bituminöst bindemedel uppnår viss 

mjukhet vid värmning enligt en standardiserad mätmetod. 
 
Packning Ökning av skrymdensiteten genom mekanisk bearbetning 

vanligen utförd med olika typer av vältar. 
 
PAH  Förkortningen står för den engelska benämningen, Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons, polycykliska aromatiska kolväten. 
Det är en stor ämnesgrupp och i den finns ett antal ämnen 
som kategoriseras som cancerframkallande. 
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Penetration Mått på ett bitumens mjukhet vid viss temperatur enligt en 
standardiserad mätmetod. 

 
Potthål Genom trafikens inverkan uppkomna hål i vägbanans ytskikt, 

hos bituminösa beläggningar skålformade fördjupningar. 
 
Remixing Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs, 

tas upp och blandas med nytillverkat beläggningsmaterial och 
läggs ut igen. Nytt bindemedel och mjukgörare kan tillsättas.  

 
Remixing plus Remixing Plus kan sägas vara en kombination av remixing 

och repaving genom att befintlig beläggning värms, rivs, tas 
upp och blandas med ny asfaltmassa och läggs ut igen, 
varefter det utlagda återvunna materialet förses med ett nytt 
lager asfaltmassa ca 40 kg/m2. 

 
Repaving Repaving innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs, 

omfördelas samt förses med ett nytt lager asfaltmassa ca 40-
60 kg/m2. Den kan ses som en vidareutveckling av Heating i 
det att den omfördelar det uppvärmda befintliga beläggnings-
materialet.  

 
Returasfalt Asfalt som av någon anledning tagits bort från vägen. 

 
Satsblandningsverk Blandningsverk där blandningen av stenmaterial, bitumen 

och ev tillsatser sker satsvis i tvångsblandare (material-
andelarna proportioneras i blandaren). 

 
Skummad bitumen Skummad bitumen innehåller ca 2 % vatten medan resten 

utgörs av bitumen. Skummets volym kan bli upp till 20 
gånger större än rent bitumen men skummets volym avtar 
snabbt med tiden under blandningsprocessen. 

 
Spårbildning Längsgående rännor i en beläggning, uppkomna genom 

packning, deformering och nötning från trafiken. 
 
Stabilitet Förmåga att motstå deformationer vid belastning. 
 
Stabilisering Förbättring av bärigheten hos jord, stenmaterial eller 

blandade material genom inblandning av ett bindemedel 
(bituminöst bindemedel, kalk, cement, etc), antingen direkt i 
den befintliga marken genom s.k. markinblandning eller i ett 
blandningsverk, s.k. verksblandning. 

 
Stenkolstjära  Stenkolstjära, ibland benämnd enbart tjära eller vägtjära, är 

en biprodukt som erhölls vid framställning av gas och koks ur 
stenkol. Den har tidigare använts som bindemedel och 
vidhäftningsmedel vid tillverkning av flexibla beläggningar. 
Stenkolstjära innehåller PAH-ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande. Produkten har inte använts sedan början 
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av 1970-talet efter ett frivilligt branschbeslut på grund av 
cancerrisken. 

 
Stensläpp Lossnande av stenpartiklar från vägen genom inverkan av 

tjäle, trafik och/eller vittring. 
 
Tillsatsmedel Material utöver stenmaterial och bituminöst bindemedel som 

ingår i en bituminös beläggning och som tillsätts för 
erhållande av önskad effekt, t ex, ökad elasticitet, förbättrad 
vidhäftning mellan (sten) aggregat och bindemedel. 

 
Tjära Se stenkolstjära. 
 
Tjärbeläggning Beläggning utförd med stenkolstjära som bindemedel. 
 
Tjärmakadam Indränkt makadam med stenkolstjära som bindemedel. 
 
Varm återvinning Återvinning av asfalt vid temperaturer överstigande 120 °C. 
 
Vattenhalt Kvoten av vattenmängd och våt materialmängd, vanligen 

uttryckt i vikt-%. 
 
Vattenkvot Kvoten av vattenmängd och torr materialmängd, vanligen 

uttryckt i vikt-%. 
 
Viskositet Konsistensen eller lättflutenheten hos en vätska. 
 
Vågbildning Tvättbrädeliknande deformation av en beläggning i form av 

vinkelrätt mot trafikriktningen uppstående valkar, orsakade 
av instabilitet i beläggningen eller glidning mot underlaget. 

 
Vägmarkeringsmassa Termoplastisk massa som används för vägmarkering där 

synlighetskravet är högt och slitaget är stort och där ofta 
återkommande bättringsmålning skulle utgöra ett betydande 
trafikhinder.  

 
Återvinning Användning av returasfalt som bearbetats mekaniskt och 

vanligen förädlats genom tillsats av stenmaterial, bitumen 
eller tillsatser. 

 
Överbyggnad Den del av en vägkropp som ligger ovanför terrassen. 
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Appendix 2. Bitumenspecifikation SS-EN 12 591 
 

Penetrationsbestämda bitumen 
 
Beläggningsbitumen skall vid användningstillfället uppfylla kraven enligt specifikationen SS-EN 
12591. SS-EN 12591 innehåller en stor mängd kvaliteter för att passa alla klimat- och 
trafikförhållanden i Europa. De kvaliteter som genom erfarenhet visat sig mest lämpliga för svenska 
förhållanden anges i tabell 1. Även övriga kvaliteter enligt SS-EN 12591 kan användas, men beställare 
skall vara medvetna om att dessa ej har samma tillgänglighet på den svenska marknaden. 
 
Benämningen på beläggningsbitumen baseras på undre och övre gränsvärde för penetration vid 25 °C. 
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Tabell 1 Specifikationer för penetrationsbestämda beläggningsbitumen  
 

Testmetod Kvalitet 
Egenskaper Enhet 

SS-EN 50/70 70/100 100/150 160/220 330/430 

Penetration vid 25°C x 0,1mm 1426 50-70 70-100 100-150 160-220 330/430 

Penetration vid 15°C x 0,1mm - - - - - 90-170 

Kinematisk viskositet 
vid 135°C, minimum mm2/s 12595 295 230 175 135 85 

Dynamisk viskositet 
vid 60°C, minimum Pa⋅s 12596 200 120 80 43 15 

Mjukpunkt °C 1427 46-54 43-51 39-47 35-43 - 

Brytpunkt Fraass, 
maximum °C 12593 -8 -10 -12 -15 -18 

Löslighet, minimum % (m/m) 12592 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Flampunkt, minimum °C 22592 b) 230 230 230 220 - 

Flampunkt, minimum °C 22719 - - - - 180 

Densitet kg/m3 SS-EN ISO 3838 c) - - - - - 

Viktförändring efter 
upphettning 163°C, 
maximum ± 

% 12607-1 -3 a) 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

Mjukpunkt efter 
upphettning 163°C, 
minimum 

°C 1427 d) 
 

48 45 41 37 - 

Bibehållen penetration 
efter upphettning 
163°C, minimum 

% 1426 d) 
 

50 46 43 37 - 

Mjukpunktsökning 
efter upphettning 
163°C, maximum 

°C 1427 d) 9 9 10 11 - 

Viskositetskvot för 
viskositet vid 60°C, 
maximum 

 
12596 d) 

 
- - - - 4,0 

a) För referens gäller endast RTFOT, SS-EN 12607-1. 
b) Pensky-Martens Closed Cup, EN 22719 kan användas för att undersöka möjlig förorening, men ger troligen 

lägre värden. För normal specificering av bitumen skall dock Cleveland Open Cup, SS-EN ISO 2595 
användas. 

c) Densitet skall bestämmas vid behov, enligt SS-EN-ISO 3838. 
d) Bestämning skall ske på åldrat bitumen enligt SS-EN 12607-1 eller 12607-3. Se även (a). 
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Viskositetsbestämda bitumen (mjukbitumen) 
 
Mjukbitumen skall uppfylla kraven enligt specifikationen SS-EN 12591. 
 
Mjukbitumen betecknas V. De därpå följande siffrorna anger medelvärdet för kinematisk viskositet 
vid 60 °C. 
 
Tabell 2 Viskositetsbestämda beläggningsbitumen (mjukbitumen) 
 
Egenskaper Enhet Testmetod  Kvalitet   

  SS-EN V1500 V3000 V6000 V12000 

Kinematisk 
viskositet  vid 60°C mm2/s 12595 1000-2000 2000-4000 4000-8000 8000-16000 

Flampunkt, 
minimum 

°C 22719 160 160 180 180 

Löslighet, minimum % 
(m/m) 12592 99,0 99,0 99,0 99,0 

Densitet kg/m3 ISO 3838 a) - - - - 

Viktförändring efter 
upphettning, TFOT 
120°C, maximum ± 

% 12607-2 2,0 1,7 1,4 1,0 

Viskositetskvot för 
viskositet vid 60°C, 
maximum 

 
12595 3,0 3,0 2,5 2,0 

 
a) Densitet skall bestämmas vid behov, enligt SS-EN-ISO 3838. Vid upphandling skall densiteten vid 25 °C 

och 60 °C anges. 
 
 




