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Sammanfattning 

Klimatfrågan är en viktig del i dagens infrastrukturprojekt och materialvalet i en 

vägbeläggning kan bidra till minskade utsläpp och energianvändning. Sveriges vägnät utgörs 

till större delen av asfalterade vägar och asfalt framställs ifrån bland annat olja, en ändlig 

resurs som väntas ta slut i framtiden. Det kommer att krävas nya alternativa 

beläggningsmaterial i framtiden. 

Sverige har idag ett fåtal vägar som är belagda med betong. Konstruktionen av en betongväg 

skiljer sig ifrån en asfaltväg genom annat beläggningsmaterial och andra mängder av samma 

material i de undre lagren.  

Betongvägar innebär generellt en högre investeringskostnad men lägre driftkostnader och 

underhållskostnader jämfört med en asfaltväg. Tillverkning, anläggning, drift och underhåll 

av en asfaltväg och betongväg genererar utsläpp av bland annat växthusgasen koldioxid och 

kräver hög energiförbrukning. 

Återvinning av beläggning är en viktig del både ur ett miljöperspektiv som ekonomiskt 

perspektiv för båda beläggningstyperna och det finns olika återvinningsmetoder och 

användningsområden för återvunnen asfalt och betong. 

Trafikverket har tagit fram olika verktyg för beräkning av miljöpåverkan för ett 

infrastrukturprojekt. Där man bland annat tittar på koldioxidutsläpp som ett projekt genererar 

och dess energiförbrukning. EKA är ett verktyg som jämför olika typer av asfaltsbeläggningar 

och dess miljöpåverkan. EKA tittar på hela tillverkningsprocessen, från ingående material till 

färdig beläggning. 

Klimatkalkylmodellen är ett annat beräkningsprogram som gör det möjligt att få fram en 

kalkyl på ett infrastrukturprojekts klimatpåverkan från byggnation till drift och underhåll. 

Luftpartikelföroreningar är ett problem i dagens samhälle, halten av de inandningsbara 

partiklarna PM2,5 och PM10 överstiger gränsvärdarna som finns angivet i 

luftkvalitetsförordningen (2010:477). Slitage av beläggning och däck utgör en del av 

partikelutsläppet, därför har valet av beläggningsmaterial en viktig roll i minskade halter av 

PM2,5 och PM10. 
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Ordförklaring 

ABS 

 

ABT 

 

Arbetsbarhet 

 

Belagd väg 

 

Beläggning 

 

Bindlager 

 

Bärlager 

 

 

Flexibel överbyggnad 

 

Förstärkningslager 

 

 

Micro-Deval 

 

 

PAH 

 

 

Slitlager 

 

 

Stenkolstjära 

 

 

 

Styv överbyggnad 

 

WMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltbetong 

 

Tät asfaltbetong 

 

Mått på hur ”gjutvänlig” betongen är 

 

Väg med cement- eller bitumenbundet slitlager 

 

Slitlager, bindlager eller bärlager som är cement- eller bitumenbundet 

 

Lager som fördelar lasterna från slitlager över bärlagret 

 

Fördelar ut trafiklasten över en större yta och förhindrar slitlagret att 

dränera ner till förstärkningslagret 

 

Överbyggnad med enbart obundna eller obundna och bitumenbundna lager 

 

Fördelar ut trafiklasten över terrassen, består av dränerande material för att 

förhindra tjällyftning i vägkroppen 

 

Mått på ett materials nötningsegenskaper, dvs. ett mått på en beläggnings 

motståndskraft mot t.ex. dubbdäcksslitage 

 

Polycykliska Aromatiska Kolväten, är en grupp organiska föreningar 

innehållande kolväten som en del är cancerframkallande. 

 

Översta lagret på en vägöverbyggnad, består vanligtvis av asfalt, grus eller 

betong 

 

Ibland benämnt ”vägtjära”, är en restprodukt som erhölls från upphettning 

av stenkol i gas- och koksverk. Användes tidigare som bindemedel och 

vidhäftningsmedel i vägkonstruktioner. Innehåller höga halter PAH-ämnen 

 

Överbyggnad med minst ett hydrauliskt bundet lager 

 

Warm Mix Asphalt 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I utbildningen Samhällsbyggnad ingår ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng, där ett ämne 

som är relevant till utbildningen skall behandlas. Ett ämne som jag har stort intresse för och 

vill lära mig mer om är vägteknik och då föll det sig naturligt att följande examensarbete 

skulle behandla olika vägkonstruktionstyper.  

Större delen av Sveriges statliga vägnät består av asfalterade vägar och ungefär 20 % av 

grusvägar, enbart på ett fåtal ställen i Sverige finns det betongvägar. Asfalt består av en 

oljeprodukt vilket är ett ändligt fossilt bränsle vilket betyder att vid tillverkning så påverkas 

klimatet och miljön negativt och i framtiden kommer tillgången på olja att minska, detta 

medför att alternativa material måste användas och ett av de materialen är betong. 

När det kommer till materialval för vägöverbyggnader så blir miljö- och klimatfrågan en allt 

viktigare aspekt i dagens samhälle och vid upphandling av dagens och morgondagens 

infrastrukturprojekt. 

1.2 Mål & syfte 

Målet med rapporten är att få ökade kunskaper om vägteknik och väguppbyggnad. Syftet är 

att behandla flexibla- och styva överbyggnader med fokus på slitlager av bitumenbundet- och 

material av cementbetong och få en sammanställd jämförelse mellan dess egenskaper, 

framförallt dess klimat- och miljöpåverkan och förhoppningsvis vara ett underlag till framtida 

vägprojekt. 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport avhandlar en jämförelse mellan slitlager av bitumenbundet material och 

material av cementbetong och dess egenskaper med inriktning mot ett klimatsmart och 

hållbart samhälle.  

Innehållet i rapporten har tagits fram med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och inga egna 

mätningar har gjorts. 

1.4 Metod 

Rapporten baserar sig till större delen på fakta från litteraturstudier och fakta från rapporter, 

främst från internetkällor och böcker. Muntlig och skriftlig dialog med utsedda handledare 

samt personer som har erfarenhet om det ämne som rapporten behandlar, har använts.  
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2 Sveriges betongvägar 

I Sverige är betongvägar relativt ovanliga och det svenska motorvägsnätet består av ca 68 km 

betongbeläggning. Betongbeläggningarna finns på sträckor med hög trafikbelastning, som till 

exempel E4 vid Arlanda samt Uppsala (se Figur 2.1), E6 vid Falkenberg och E20 vid 

Eskilstuna. 

 

Figur 2.1  Betongbeläggning längs E4:an vid Uppsala (Jonsson & Hultqvist, 2009) 

Den första svenska vägen med en beläggning av betong byggdes mellan Malmö och Lund och 

var klar för idrifttagning år 1926. Under 1930-talet ökade antalet betongvägar i rask takt och 

på den tiden hade de en uppbyggnad av kontinuerligt armerade betongplattor med ett avstånd 

på 17 meter mellan fogarna och de anlades fram till 1972. Den typen av vägkonstruktion 

visade sig inte vara den bästa sorten då det snabbt uppkom större skador på vägkroppen, 

vilket påverkade både dåvarande Vägverket med dyra reparations- och underhållskostnader 

men även bilisterna som färdades efter vägarna på grund av högt vägljud. Det resulterade i att 

vägarna fick en asfaltsbeläggning över betongen. (Dahlin & Eliasson, 2007) 

Under 1970-talet anlades två betongvägar med en annan vägkonstruktionsteknik, E6:an 

mellan Malmö - Vellinge samt E4:an mellan Väla – Hyllinge. En ny typ av metod för 

vägkonstruktion användes som var uppbyggd av oarmerade betongplattor med ett avstånd 

mellan fogarna på 5 meter liggandes på ett bundet bärlager av cementstabiliserat grus. Den 

nya metoden gav ökad bärighet hos betongvägarna jämfört med den gamla metoden men 

problem med spårbildning som uppstod på grund av det ökande användandet av dubbdäck. 

(Dahlin & Eliasson, 2007) 

Det var inte förrän 1990 som intresset ökade för betongvägar i Sverige och under 1990-talet 

byggdes fyra nya betongvägar. E4 vid Arlanda (1990), E6 förbifart Falkenberg (1993), E6 

Fastarp – Heberg (1996) och E20 Eskilstuna – Arphus (1999). Vägkonstruktionen 

förbättrades igen och den här gången tillverkades betongbeläggningen i två lager med ett 

toppskikt på 50 mm av slitstark ballast och ett undre lager med en tjocklek av 150 mm 

bestående av grövre stenmaterial. Som vid betongvägarna som byggdes under 1970-talet så 

användes oarmerad fogad betong med ett fogavstånd på 5 meter mellan betongplattorna som 
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förankrades i längsled med förankringsjärn och i tvärled med dymlingar. (Hultqvist & 

Carlsson, 2002) 

Den senaste betongvägen som byggdes i Sverige var motorvägen E4 mellan Uppsala och 

Mehedeby som öppnades för fordonstrafik 2007. (Dahlin & Eliasson, 2007) 

De svenska betongvägarna är dimensionerade och byggda för en lång livslängd. De vägar som 

byggdes mellan 1970-talet till 1990-talet har haft god bärighet och klarat sig bra med låga 

underhållskostnader. När betongvägarna blivit äldre så börjar skador och underhållsbehov att 

uppkomma, skador i form av sprickbildning, plattförskjutningar i fogarna, spårbildning samt 

slitage från dubbdäck. Dessa betongvägar lades över med en asfaltsbeläggning mellan åren 

2009 och 2010, se Tabell 2.1. 

Tabell 2.1  Svenska betongvägar byggda efter 1970-talet (Hultqvist & Dolk, 2014) 

Betongväg Längd (km) Byggnadsår Ålder (år) 

E6 Malmö-Vellinge 12,0 1972 44 (överlagd 2009) 

E4 Väla-Hyllinge 6,0 1978 38 (överlagd 2010) 

E4 Södertälje 0,1 1988 28 (överlagd 2009) 

E4 Anslutning Arlanda 1,6 1990 26 

E6 Falkenberg del 1 15,0 1993 23 

E6 Falkenberg del 2 13,0 1996 20 

E20 Eskilstuna 14,0 1999 17 

E4 Uppsala 24,0 2006 10 

 

3 Vägkonstruktion 

3.1 Betongbeläggning 

En vanlig typ av betongväg i Sverige är oarmerad fogad betong (BÖ) som denna rapport 

kommer att behandla. Lagerföljden är enligt Figur 3.1, 

 Slitlager av cementbetong 

 bärlager av cementgrus (CG) 

 obundet bärlager 

 förstärkningslager 

 skyddslager 
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Figur 3.1  Styv överbyggnad, betongöverbyggnad BÖ (Trafikverket, 2011) 

De betongvägar som finns anlagda i Sverige är antingen uppbyggda med cementbundet 

bärlager eller bitumenbundet bärlager. Utöver bundet bärlager består vägkonstruktionen av ett 

slitlager av cementbetong, obundet bärlager, förstärkningslager beroende på vad det är för typ 

av underbyggnad och eventuellt ett skyddslager (styrs av underbyggnadens materialtyp). 

Överbyggnadstypen kallas för styv överbyggnad eftersom det består av minst ett hydrauliskt 

bundet lager som i Figur 3.1 utgörs av cementbetong. (Trafikverket, 2011) 

De svenska betongvägarna är uppbyggda med oarmerad fogad cementbetong (PJCP), Figur 

3.2. Slitlagret varierar mellan 200-220 mm, från år 1990 fram till 2006 anlades slitlagret i två 

skikt med en tjocklek på 200 mm (övre skikt med 50 mm finare slitstark ballast och undre 

skikt med 150 mm blandad ballast). Vanligtvis efterbehandlas ytan genom slipning eller 

tvättning för att exponera den slitstarka ballasten för en slitstark beläggningsyta med goda 

ytegenskaper sett till friktion, buller och slitstyrka. (Hultqvist & Dolk, 2014) 

 

Figur 3.2  Principskiss av oarmerad fogad betongbeläggning (1990 – 2006) (Hultqvist & Dolk, 2014) 

Det cementgrusbundna bärlagret består av en massa av cementgrus som tillverkas vid 

stationära eller mobila betongfabriker och sedan transporteras till platsen där det skall 

anläggas. Den färdiga massan läggs ut med en läggare och justeras med en väghyvel (för 

önskat tvärfall och tjocklek på lagret) och slutligen packas lagret med en vält. En ytterligare 

metod för anläggning av betongbeläggning innebär att ballast läggs ut direkt på vägkroppen 

och sedan tillsätts en blandning av cement och vatten med hjälp av en fräsutrustning. 

(Vägverket, 2005) 
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Slitlagret består av cementbetong som tillverkas antingen i en stationär eller i en mobil 

betongfabrik och sedan transporteras till arbetsplatsen för utläggning. Slitlagret läggs ut i två 

lager med hjälp av en glidformsläggare, se Figur 3.3. Betongbeläggning måste ha tid att 

härdas till kravet på draghållfastheten uppgår till 85 % av sluthållfastheten, belastas 

konstruktionen när draghållfastheten inte uppfyller kraven så finns risk för sprickbildning och 

skador på beläggningen. (Vägverket, 2005) 

 

Figur 3.3  Glidformsläggare för utläggning av betongbeläggning (Hultqvist & Dolk, 2014) 

Betongytan har en tendens att röra på sig beroende på trafikbelastning och 

temperaturskillnader och därför sågas fogar upp så att ”betongplattor” uppstår och den 

längsgående fogen sammanfogas med förankringsjärn och de tvärgående med dymlingar, se 

Figur 3.2. Mellan fogarna tillsätts en foglist av vanligtvis konstgummi för att minska risken 

för att material samt vatten tar sig ner i fogarna som kan göra att rörelserna förhindras samt 

fuktskador kan uppstå vilket kan medföra sprickbildning och försämrad hållfasthet i betongen. 

(Hultqvist & Dolk, 2014) 

3.2 Asfaltsbeläggning 

Den vanligaste typen av överbyggnad för asfaltsbeläggning på större vägprojekt är 

grusbitumenöverbyggnad med bindlager (GBÖb). Lagerföljden är enligt Figur 3.4, 

 bitumenbundet slitlager  

 bitumenbundet bindlager 

 bitumenbundet bärlager 

 obundet bärlager 

 förstärkningslager 

 skyddslager 
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Figur 3.4  Flexibel överbyggnad, grusbitumenöverbyggnad med bindlager GBÖb (Trafikverket, 2011) 

Överbyggnaderna består av ett slitlager av bitumenbundet material, vanligtvis ABS eller ABT 

beroende på trafikbelastning. Bitumenbundet bindlager, bitumenbundet bärlager, obundet 

bärlager, förstärkningslager i botten av krossat material och beroende på undergrundens 

tjälfarlighetsklass så används ibland även ett skyddslager bestående av isolerande material, till 

exempel sand. (Vägverket, 2005) 

Vid utläggning av de bitumenbundna lagren så används en asfaltsläggare och sedan packas 

lagren med hjälp av en vält. Vid klimatzon 1 (norra delen av Sverige) så krävs ett tjockare 

förstärkningslager för att uppnå samma bärighet på en asfaltsväg som en betongväg. I de 

övriga klimatzonerna så är det tjälfarligheten i undergrunden som styr, detta innebär att 

tjockleken på förstärkningslagret spelar ingen roll när det kommer till skillnad i bärighet för 

asfalt- och betongvägar. (Dahlin & Eliasson, 2007) 

4 Investerings-, drift- och underhållskostnader 

Det är många olika typer av kostnader som påverkar beslutet av vilken beläggningstyp som 

skall anläggas. Den totala kostnaden för en vägkonstruktion under hela dess funktionstid och 

livslängd kan delas in i två huvudtyper, väghållarkostnader och samhällskostnader. I 

väghållarkostnader ingår investeringskostnader, drift- och underhållskostnader medan i 

samhällskostnader så ingår olyckskostnader, fordonskostnader, restidskostnader och 

miljökostnader. (Svenska kommunförbundet, 2001) 

Investeringskostnad är den totala kostnaden som inkluderar alla kostnader från projektering 

till det är färdigställt. Det som ingår är kostnader för till exempel projektering, material och 

byggnation.  

En exakt kostnadsbild är svår att få fram då materialval och materialkostnader varierar mellan 

vägprojekt och entreprenörer. Eftersom vägkonstruktionerna är uppbyggda med liknande 

förstärkningslager och obundet bärlager så kommer de kostnaderna att vara desamma, det som 

skiljer överbyggnaderna åt är  

 Slit- och bärlager av cementbetong  

 Foglister på betongbeläggningen 

 Slit- och bärlager av bitumenbundet material samt bindlager på asfaltsbeläggningen. 
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När man gör en jämförelse mellan investeringskostnaderna för respektive beläggning så måste 

man ta hänsyn till att en betongbeläggning har en dimensionerad livslängd på 40 år medan en 

asfalterad väg har en dimensionerad livslängd på 20 år. (Vägverket, 2005) 

Drift- och underhållskostnad är den kostnad som drabbar väghållaren för att bibehålla 

egenskaper på konstruktionen eller anläggning till den nivå som avsetts vid byggande eller 

förbättring efter att vägen har tagits i drift. Det kan vara kostnader för reparationsarbeten, 

omledning av trafik under reparationsarbetet och så vidare. (Vägverket, 2005) 

Den faktorn som styr storleken och intervallet på underhållsarbetena är dimensioneringen på 

vägen som i sin tur styrs av många faktorer, bland annat vägkonstruktionens bärighet, 

förändring av trafikmängd, klimat och tjäle (beroende på jordtyp i undergrund). (Vägverket, 

2005) 

4.1 Betongbeläggning 

En betongväg i Sverige har en uppskattad investeringskostnad enligt Tabell 4.1 där 

dymlingar, sågning av fog, materialkostnader och utläggningskostnader är inkluderade. 

Kostnader för skyddslager och transport är exkluderat. 

Tabell 4.1 Investeringskostnad för betongbeläggning (Kullander, 2016) 

Slitlager CB 1300 kr/m3 

Bundet bärlager 1000 kr/m3 

Obundet bärlager 440 kr/m3 

Förstärkningslager 275 kr/m3 

Foglister 55 kr/m2 

Betongvägar kräver generellt lite underhåll och en välbyggd samt välskött väg skall ha en 

livslängd på 40 år utan några större reparationsåtgärder. Underhållsåtgärderna skiljer sig 

oftast för betongvägar jämfört med asfalterade vägar och i Sverige saknas oftast erfarenhet när 

det kommer till underhåll av betongvägar eftersom antalet vägar av betong är relativt få i 

Sverige. Detta kan medföra att den dimensionerade livslängden inte uppfylls då underhållet av 

vägarna inte utförs på rätt sätt eller inom nödvändigt underhållsintervall. (Hultqvist & Dolk, 

2014) 

Likt investeringskostnad så varierar drift- och underhållskostnader mellan projekt och det är 

många faktorer som styr som till exempel trafikmängd, utförande vid anläggning och mycket 

mer. I Tabell 4.2 så visas ett exempel på hur underhållsstrategier (Dahlin & Eliasson, 2007) 

kan se ut för en betongväg med tillhörande priser räknat på 2016 prisnivåer med prisindex. 
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Tabell 4.2  Drift- och underhållskostnader för betongbeläggning (K1 = höger körfält, K2 = vänster körfält 

(omkörningsfält)) 

År efter byggnation Underhållsåtgärder Kostnad [kr/m2] 

20 Omfogning av tvärfog (foglist) 35 

20 Omfogning av längsfog (foglist) 35 

40 Slipning K1 70 

40 Slipning K2 70 

40 Omfogning av tvärfog (foglist) 35 

40 Omfogning av längsfog (foglist) 35 

4.2 Asfaltbeläggning 

En asfalterad väg i Sverige har en uppskattad investeringskostnad enligt Tabell 4.3 där 

materialkostnader och utläggningskostnader är inkluderat. Kostnaderna för skyddslager och 

transport är exkluderat. 

Tabell 4.3 Investeringskostnad för asfaltsbeläggning (Kullander, 2016) 

Slitlager ABS (högkvalitets sten) 2240 kr/m3 

Bindlager 1690 kr/m3 

Bärlager AG 1375 kr/m3 

Obundet bärlager 440 kr/m3 

Förstärkningslager 275 kr/m3 

I Tabell 4.4 så visas ett exempel på hur underhållsstrategier (Dahlin & Eliasson, 2007) kan se 

ut för en asfaltväg med tillhörande kostnader räknat på 2016 prisnivåer med prisindex, likt 

betongbeläggning så är det många faktorer som styr underhållsintervallen och kostnaderna.  
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Tabell 4.4  Drift- och underhållskostnader för asfaltsbeläggning (K1 = höger körfält, K2 = vänster körfält 

(omkörningsfält)) 

År efter byggnation Underhållsåtgärder Kostnad [kr/m2] 

14 Nytt slitlager K1 115 

20 Nytt slitlager K2 115 

27 Bitumenbundet bärlager K1 115 

27 Nytt slitlager K1 115 

40 Nytt slitlager K1 89 

40 Nytt slitlager K2 89 

5 Miljöpåverkan 

Vid tillverkning av asfalt och betong så sker utsläpp av bland annat växthusgasen koldioxid. 

Annan typ av miljöpåverkan är den höga energiförbrukningen under tillverkning, transport 

samt utläggning av både asfalt samt cement. 

5.1 Betong 

5.1.1 Tillverkning 

Betong är bland de vanligaste byggmaterialen över hela världen och används bland annat vid 

byggnationer av hus, broar, vägar och mycket mer. Själva materialet betong består i sin 

enklaste form av en blandning mellan cement, vatten och stenmaterial (ballast). (Lagerblad, 

2012) 

Betong i sig är en miljövänlig produkt som består av naturliga material som sten och vatten 

men det är vid tillverkning av cement som själva utsläppen av växthusgaserna sker. Vid 

traditionell tillverkning så hettas cement upp till 1450⁰C och av 1 ton cement (klinker) så sker 

ett utsläpp av cirka 0,8 ton koldioxid (hälften från bränsle till cementugnen vid förbränning 

och hälften från avgasning av kalksten), detta motsvarar en energiförbrukning av 4 GJ per ton 

cement och detta innebär att cement svarar för ungefär 5 % av världens totala utsläpp av 

koldioxid. Sveriges koldioxidutsläpp som genereras av cementtillverkning blir då cirka 1,8 

miljoner ton koldioxid vilket ger en total årlig energiförbrukning på cirka 9 miljoner GJ. Detta 

motsvarar en årlig cementtillverkning på ungefär 2,25 miljoner ton för Sverige (Lagerblad, 

2012) 

Det forskas mycket runt om i världen och tas fram nya metoder för att minska utsläppen av 

koldioxid samt få lägre energiförbrukning vid tillverkningsprocessen av cement. Ballasten i 

betongen utgörs idag vanligtvis av grövre fraktioner av krossat berg och finare fraktioner av 

naturgrus. Naturgrus tas från grusåsar och används av naturen som filter för vattenrening, 

därför måste användningen av naturgrus minska. Forskning visar att en del bergkrossmaterial 

kan ersätta de finare fraktionerna av naturgrus direkt medan andra krossmaterial kräver ökad 

del cement för att få samma arbetsbarhet. (Lagerblad, 2012) 
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Helkross som helt ersätter naturgrus i ballast medför även det koldioxidutsläpp, där utvinning 

och transportering av krossmaterial till betongfabriken genererar utsläpp. Även behovet av 

ökad andel cement i betongen för att få önskad arbetsbarhet ger ökade utsläpp och 

energiförbrukning. Därför bör det tittas på många olika faktorer när man väljer ballast och 

optimalt ur ett miljöperspektiv är en blandning mellan helkross och naturgrus. (Lagerblad, 

2012) 

5.1.1.1 Fotokatalytisk betong 

Luftkvalitén vid hårt trafikerade vägar är ett miljö- och hälsoproblem, vanligtvis i storstäder 

med hög trafikbelastning är halterna av Nox-gaser (kväveoxider) och VOC (Volatile organic 

compounds) för höga. Ett sätt att minska dessa gaser är att använda sig av fotokatalytiska ytor 

som bryter ner och reducerar gaserna. (Hellman, 2009) 

Fotokatalytisk betong (även kallat självrengörande betong) är en relativt ny metod som 

bygger på titandioxids (TiO2) fotokatalytiska effekt. Ett vanligt användningsområde för 

titandioxid är som vitt färgpigment i till exempel färg, plast och betong. Nanopartiklar av 

titandioxid har egenskapen att det ger fotokatalytiska effekter till materialet som det används i 

så fort det utsätts för UV-ljus. (Hellman, 2009) 

Själva fotokatalysprocessen är en komplicerad kemisk process som förenklat går till enligt 

bilden i Figur 5.1. När UV-ljus absorberas så exciterar elektroner från sin normala 

elektronbana (Valence band) till en annan (Conduction band) och då skapas ett elektronhål 

som drivs mot titandioxiden kristallytor. Vid kristallytorna kan syre (O2) och vattenmolekyler 

(H2O) transformeras till radikaler. Dessa radikaler är mycket reaktiva och kan i sin tur reagera 

med till exempel kväveoxider (NOx) och kolmonoxider (CO) till koldioxid (CO2) samt 

nitrater (NO3
-). Det som styr storleken på den fotokatalytiska effekten hos titandioxiden är 

bland annat dess kristallstruktur och kristallstorlek och detta innebär att kristaller av 

nanostorlek 1-100 nm används för bra effekt. Luftfuktigheten är en annan faktor som styr 

effektiviteten på fotokatalysprocessen. (Hellman, 2009) 

 

Figur 5.1  Kemiska processen bakom fotokatalys hos titandioxid (Hellman, 2009) 

Olika typer av fältstudier är gjorda där titandioxid användes i bland annat marksten visade att 

halten kväveoxid i luften minskade med över 40 %. I PIKADA-projektet testades även 

titandioxid i ett garage med UV-belysning och där minskande koncentrationen av kväveoxider 

med 19 %, stabila förhållanden var svåra att uppnå så resultaten visade sig vara något osäkra. 

(Hellman, 2009) 

Det finns även negativa miljöeffekter med fotokatalytiska ytor. Vid nedbrytning av Nox och 

VOC så bildas marknära ozon (O3), det är en giftig gas som är skadligt för både växter och 
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djur. Höga halter av ozon uppstår speciellt i förorenad luft under varma sommardagar och inte 

bara från fotokatalytiska ytor. Det är inte klart om i vilken omfattning ozon ökat vid 

användning av fotokatalytiska ytor. (Hellman, 2009) 

Vid nedbrytning av Nox så bildas även NO3
- som i kontakt med vatten bildar salpetersyra 

(HNO3). Detta ger upphov till surt regn som försurar sjöar och mark långt bort från själva 

källan. (Hellman, 2009) 

5.1.2 Drift och underhåll av betongvägar 

Betongvägar dimensioneras och byggs så att de får en lång livslängd, vanligtvis 40 år. 

Teoretiskt så betyder detta att en betongväg kräver mindre reparationsarbeten jämfört med en 

asfalterad väg som har halva betongvägens livslängd, det vill säga 20 år. För att en väg skall 

klara av dess livslängd så krävs det att underhållsarbeten utförs kontinuerligt under vägens 

totala livslängd. (Hultqvist & Dolk, 2014) 

Det är ingen större skillnad för väghållningen på en betongväg och asfalterad vad gäller 

renhållning, kantskärning (se Figur 5.2), röjning och underhåll av räcken samt tvättning av 

vägmarkeringar. Erfarenhet hos branschfolk visar att en betongvägar torkar upp snabbare efter 

till exempel regn och nedsmutsningen av vägmarkeringar är mindre gentemot en asfalterad 

väg. (Hultqvist & Dolk, 2014)  

Dessa faktorer kan innebära mindre risk för vattenplaning och mindre användning av 

arbetsfordon för rengöring av vägmarkeringar som i sin tur leder till lite mindre avgasutsläpp. 

 

Figur 5.2  Kantskärning för bättre vattenavrinning (Hultqvist & Dolk, 2014) 

De svenska betongvägarna är utformade av fogade betongplattor med ett fogavstånd på 5 

meter och kräver underhålls- och reparationsarbete som skiljer sig från asfalterade vägar. 

Fogarna i betongbeläggningen tätas med foglister av konstgummi och listerna torkar och 

tappar sin elasticitet med tiden och bör bytas ut efter en tid. Övriga skador som kan bero på 

dåligt byggd konstruktion eller dåligt underhållsarbete är sprickbildningar och ojämn vägyta 

som bör åtgärdas så inga vidare skador uppstår (Hultqvist & Dolk, 2014) 

Likt en asfalterad väg så är en dränerad och torr vägkropp en viktig faktor till en hållbar 

vägkonstruktion, därför är det viktigt att underliggande lager är av dränerande material och i 
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vissa fall för att få ytterligare dränering så kan dräneringsledningar användas utanför 

betongbeläggningen. Fogar och sprickor bör därför tätas så fort som möjlig när skador uppstår 

för att inte vatten skall kunna tränga ner i vägkroppen och åstadkomma skador. (Hultqvist & 

Dolk, 2014) 

Erfarenhet visar att en välbyggd och välskött betongväg inte kräver större reparationsarbeten 

och håller hela sin livslängd. (Hultqvist & Dolk, 2014) 

5.1.3 Återvinning 

Det finns två typer av återvunnen betong, rivningsbetong är den betong som blir resultatet 

efter till exempel rivning av husbyggnad och den klassas som betongkross av lägre kvalité. 

Restbetong kan vara betong som blivit över vid leverans till arbetsplats eller uppfyller inte 

kraven som ställs för byggnationen och den klassas som betongkross av högre kvalité. 

(Skogö, 2004) 

Befintliga betongbyggnader och betonganläggningar rivs och nya byggs världen över och det 

bidrar till stora mängder material som måste tas om hand. Betongresterna kan krossas på plats 

i en mobil kross och nyttjas som fyllnadsmaterial vid nybyggnation. Detta förutsätter att det 

inte förekommer några föroreningar i materialet då det finns risk att de sprids i grundvatten 

och mark vid användning som fyll. (Johansson, 2011) 

Betongmaterialet som inte krossas vid rivningsområdet transporteras till en anläggning där det 

krossas och materialet rensas från förorenat material samt armeringsjärn för att få ett 

krossmaterial bestående av ren betong. Beroende på vilket användningsområde betongkrossen 

skall användas till så siktas materialet i ett sorteringsverk för att få fram rätt fraktionstyp, 

vanligtvis i storlekarna 0-32 mm och 0-60 mm. (Johansson, 2011) 

5.1.3.1 Användningsområden för återvunnen betong 

Ett användningsområde för krossad betong är till obundna lager i en vägkonstruktion, krossad 

betong som är av god kvalité visar sig ha bättre bärförmåga gentemot krossat berg eller grus. 

Användande av betongkross kan leda till minskat uttag av naturresurser som sten- och 

bergmaterial. (Skogö, 2004) 

Det som bestämmer betongkrossens kvalité är dess tryckhållfasthet, micro-Devalvärde och 

renhet. Detta innebär att hög tryckhållfasthet, lågt micro-Devalvärde och hög renhet ger 

betongkross av hög kvalité, se Tabell 5.1. 
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Tabell 5.1  Klassificering av krossad betong (Skogö, 2004) 

 

Betongkross av kvalitetsklass 1-2 kan användas som bärlager till gång- och cykelvägar samt 

förstärkningslager i belagda vägar vid ett micro-Devalvärde på högst 25. Betongkross av 

kvalitetsklass 3 kan användas som skyddslager och kvalitetsklass 4 kan användas som 

fyllnadsmaterial i underbyggnad. (Skogö, 2004) 

5.1.4 Cement och karbonatisering 

Cement bränns vid mycket höga temperaturer och består av bränd kalk (CaO) och kiseldioxid 

(SiO2) som får reagera med vatten och bildar släkt kalk (Ca(OH)2) och kallas för cementpasta. 

Bränd kalk i sin tur bildas från kalciumkarbonat (CaCO3) under höga temperaturer där 

koldioxid frigörs. När cementpastan reagerar med koldioxiden i luften så börjar betongen att 

karbonatisera, det vill säga att cementpastan bildar kalciumkarbonat (CaCO3) samt silika i 

gelform. Betong tar upp koldioxid från luft och mark under materialets hela livstid och denna 

process kallas för karbonatisering. (Lagerblad, 2009) 

Betong karbonatiseras olika fort beroende på betongsammansättningens täthet, hur fuktig 

omkringvarande miljö är, temperatur och mängden koldioxid i luften. Så snart 

karbonatiseringen når armeringsjärnen så börjar armeringen att reagera med syret i luften och 

oxiderar, betongen tappar då snabbt sin draghållfasthet, se Figur 5.3. 

Karbonatiseringsprocessen går snabbare till en början då betongen är ny och avtar efter en tid, 

detta eftersom koldioxiden måste tränga igenom redan karbonatiserad betong för att slutligen 

nå den icke karbonatiserade cementpastan. (Lagerblad, 2009) 

 

Figur 5.3  Karbonatiseringsprocessen 

Betongkross som kan bestå av gammal delvis karbonatiserad betong används vanligtvis som 

förstärkningslager och fyllnadmaterial. Krossmaterial medför nya färska betongytor som 

exponeras för koldioxid i både luft och mark och de börjar genast att karbonatisera. Vanligtvis 

är betongkrosset bara några centimeter tjockt och processen tar bara några år innan 

cementpastan reagerat klart med koldioxiden. (Lagerblad, 2009) 
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5.2 Asfalt 

5.2.1 Tillverkning 

I Sverige tillverkas cirka 7 miljoner ton varmtillverkad asfalt årligen och detta motsvarar 

ungefär en förbrukning på 49 miljoner liter eldningsolja varje år. (NVF, 2009) 

5.2.1.1 Varmtillverkad asfalt 

Varmtillverkad asfalt är den vanligaste sammansättningen som används på det medel- till 

högtrafikerade vägnätet i Sverige och inom tätorter. Vid anläggning av varmtillverkad asfalt 

så upphettas bitumen till 150-190°C för att minska ämnets viskositet vilket gör det 

lättbearbetat, eftersom bitumen i rumstemperatur är ett fast ämne. (NVF, 2009) 

5.2.1.2 Halvvarmt tillverkad asfalt 

Halvvarmt tillverkad asfaltsbeläggning, även kallat mjukasfalt är ett mer miljövänligt 

alternativ som är vanligt förekommande i norra Sverige och används vanligtvis på mindre 

trafikerade vägar. Bitumen upphettas till ca 90-120°C beroende på vilken typ av mjukbitumen 

som används. De lägre temperaturerna medför en lägre energiförbrukning och mindre utsläpp 

av koldioxid vid framställning. (NVF, 2009) 

5.2.1.3 Lågtempererad varmasfalt (WMA): 

En relativt ny tillverkningsmetod av varmtillverkad asfalt här i Sverige är lågtempererad 

varmasfalt. Syftet med lågtempererad varmasfalt är att sänka energiförbrukningen, minska 

emissioner av växthusgaser och förbättre arbetsmiljö för personalen som tillverkar asfalten. 

Till skillnad från konventionell varmtillverkad asfalt innebär det en sänkning av 

tillverkningstemperaturen till vanligtvis 120-150°C, detta medför en sänkning av 

energiförbrukningen med 20-40 % som är proportionerligt med temperatursänkningen. Idag 

finns det framtaget ett flertal tekniker/system på hur man ska gå tillväga för att sänka 

tillverkningstemperaturen och det innebär antingen ändring av asfaltverket eller tillsättning av 

tillsatsmedel. (NVF, 2009) 

5.2.1.4 Skumningsteknik (WAM-Foam): 

WAM-Foam är en annan typ av tillverkningsmetod av asfaltsmassor som innebär att 

stenmaterialet upphettas till ungefär 120°C, detta innebär en minskning med 20-30% av 

energiförbrukning samt stoftutsläpp jämfört med den konventionella varmtillverkade asfalten. 

Därefter tillsätts ett mjukbitumen som utgörs mellan 20-30% av det totala 

bindemedelinnehållet och efter att stenmaterialet har blandats med mjukbitumen så tillsätts ett 

penetrationsbitumen. Innan tillsättning av penetrationsbitumen sker så skummas det först i en 

speciell skumningskammare med tillsats av vatten som medför en temporär volymökning på 

mellan 15-20%. (NVF, 2009) 

Denna typ av teknik kräver två steg istället för ett steg som den konventionella metoden, 

däremot så är blandningstiden ungefär densamma vilket medför att byggtiden är densamma. 

Asfaltsmassan tillverkad med skumningstekniken ger en lägre temperatur vid utläggning men 

trots detta så är den lätt att lägga ut, mjukbitumen i massan fungerar som smörjmedel. (NVF, 

2009) 

Denna metod har testats på provytor och fullskaliga objekt i norra Sverige sedan 1999 och 

testerna visar att egenskaperna för slitage och stabilitet är likvärdiga med varmtillverkad 



15 

En jämförelse mellan styv- och flexibel överbyggnad 

 

asfalt, däremot så åldrades bindemedlet snabbare i varmtillverkad asfalt gentemot WAM-

Foam asfalten. (NVF, 2009) 

5.2.2 Bitumen 

Bitumen används som bindemedel i asfaltsbeläggningar. Det är en produkt som består av en 

blandning av högmolekylära kolväten och framställs i raffinaderier genom destillation av 

råolja. Vid raffinaderier av råolja framställs olika typer av bitumenprodukter med varierande 

hårdhet och egenskaper. (NVF, 2000) 

Till utseende är bitumen en svart till mörkbrun ”sörja” och vid upphettning till ca 120 ⁰C blir 

det flytande vilket krävs vid blandning med stenmaterial i asfaltsmassa. Det går att få olika 

typer av egenskaper med hjälp av tillsatsmedel. Det finns olika typer av bitumen till många 

typer av användningsområden och en vanlig typ i Sverige är mjukbitumen. (NVF, 2000) 

5.2.2.1 Mjukbitumen 

På låg- och medeltrafikerade vägar i Sverige tillsätts en mjukgörare som gör att 

utläggningstemperaturen blir lägre (80 – 120 ⁰C) jämfört med bitumen utan mjukgörare. Det 

har även fördelen att minska sprickbildning i asfaltsbeläggning i kallare länder som Sverige 

eftersom konstruktionen blir mer flexibel. (NVF, 2000) 

5.2.3 Drift och underhåll 

Asfalterade vägar kräver likt en betongväg både drift och underhållsåtgärder under hela sin 

livslängd. Skador på vägkonstruktionen uppkommer med tiden från både trafikbelastning och 

väderförhållanden. Det kan vara skador som ojämnhet i vägbana, sprickbildning, 

uppmjukning av beläggning och mycket mer. Tjällyftning är en vanlig förekommande skada 

på en asfalterad väg och vid nybyggnation av väg dimensioneras vägkonstruktionen så att den 

maximala tjällyftningen vanligtvis får uppnå 20 mm för en motorväg i klimatzon 1-2 och 50 

mm för en motorväg i klimatzon 3-5. (Vägverket, 2005) 

Uppkommer ojämnheter eller sprickor i beläggningen så bör det snabbt repareras, vanligtvis 

så förseglas ojämnheterna eller sprickorna med asfaltsmassa men är det större skador längs 

med en vägsträcka så kan det finnas behov av omläggning med ny asfaltsbeläggning. Det är 

viktigt att skador repareras så inte vatten hinner tränga in i vägkonstruktionen som i sin tur 

kan leda till ytterligare och kostsamma skador. (Vägverket, 2005)  

Till skillnad från betongbeläggning klassas en asfalterad beläggning som mjuk. Detta medför 

att en asfalterad väg som utsätts för trafik under en längre tid ger upphov till spårbildning. På 

grund av spår i vägytan så påverkas avrinningen av vatten negativt och risken för 

vattensamlingar på vägbanan är stor, detta kan i sin tur leda till försämrad hållbarhet i 

konstruktionen om vatten tränger ner samt försämrad säkerhet för trafikanterna efter vägen då 

risk för vattenplaning är stor. (Svenska kommunförbundet, 2003) 

5.2.4 Återvinning 

Återvinning av asfalt är en viktig del i asfaltens kretslopp och bör göras så långt det är 

möjligt. I Sverige återanvänds ungefär 1,5-2 miljoner ton asfaltsmassor varje år som används 

till slitlager och obundna lager. (Svenska kommunförbundet, 2004) 

 Själva återvinningsprocessen för asfalt är relativt enkel, gammal asfalt grävs upp (låg 

bindemedelsinnehåll och hög andel stenmaterial) eller fräses bort (hög bindemedelsinnehåll 

och låg andel stenmaterial) med en speciell fräsmaskin. Asfaltsmaterialet transporteras till 
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upplag för avskiljning och slutligen så krossas och sorteras asfaltsklumpar av olika storlekar 

innehållande bindemedel och stenmaterial som benämns asfaltsgranulat. Asfaltsgranulatet kan 

därefter användas till bär- och förstärkningslager, slitlager på grusvägar och återanvändas till 

nya asfaltsbeläggningar. (Svenska kommunförbundet, 2004) 

Det finns ett flertal olika metoder för återvinning av asfalt och de är i sin tur indelade i två 

huvudtyper, asfaltsåtervinning i verk och asfaltsåtervinning på plats (remixing/repaving). 

Asfaltsåtervinning i verk innebär transportering av material från vägobjekt till asfaltverk 

medan återvinning på plats inte innebär samma transportbehov. Men när det kommer till 

miljökostnader och miljövinster så måste en värdering av metodval göras då det är många 

faktorer som spelar roll. (Vägverket, 2004) 

En faktor är transportlängder från vägobjekt till fasta eller mobila asfaltverk, materialtäkter, 

mellanupplag för returasfalt, en annan del att ta med i beräkningarna är materialförbrukningen 

och åtgången av naturresurser för respektive metod. Ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn 

till är energiåtgången vid tillverkning, lagring, transport och utläggning, de olika metoderna 

medför olika processer och energiåtgång för återanvändning av asfalt. Slutligen så görs en 

samlad miljövärdering där varje miljöfaktor tas med och jämförs, se Figur 5.4. (Vägverket, 

2004) 

 

Figur 5.4  Energiåtgång vid fräsning, tillverkning, lagring och utläggning (Vägverket, 2004) 

5.2.5 Tjärasfalt 

Äldre vägbeläggningar kan innehålla lager med vägtjära (stenkolstjära) som bindemedel eller 

vidhäftningsmedel. Vägtjära uppkommer vid upphettning av stenkol som förr i tiden var en 

vanlig restprodukt vid gas- och koksverk. Tjärasfalt består av en blandning mellan 

stenmaterial och vägtjära (ibland blandat med bitumen) och användes fram till i början på 

1970-talet i Sverige. (Svenska kommunförbundet, 2004) 
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Figur 5.5  Vägkonstruktioner innehållande stenkolstjära (Svenska kommunförbundet, 2004) 

Asfalterade vägar med vägtjära finns kvar än idag och känns igen på den starka lukten som 

framträder speciellt vid höga temperaturer men i övrigt är det svårt att se skillnaden på asfalt 

och tjärasfalt. Det som tyder på att det är tjärasfalt är mängden PAH som i vanlig asfalt är 

förhållandevis låg medan i tjärasfalt är den betydligt högre. (Svenska kommunförbundet, 

2004) 

Vägtjära innehåller som nämnt stora mängder PAH som är en grupp organiska föreningar 

innehållande kolväten där vissa grupper är klassificerade som cancerframkallande. Vägtjära 

klassas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt för att förhindra vidare 

miljöbelastning. Ifall tjärasfalt påträffas så måste ansvarig miljömyndighet kontaktas. 

(Svenska kommunförbundet, 2004) 

6 EKA och klimatkalkyl 

Klimatfrågan är som tidigare nämnt en viktig del i dagens infrastrukturprojekt och 

Trafikverket har därför tagit fram olika verktyg för beräkning av utsläpp av koldioxid och 

energianvändning för infrastrukturprojekt. 

6.1 EKA 

EKA är ett program för beräkning av koldioxidutsläpp och energianvändning för 

asfaltbeläggningar under hela dess livslängd (livscykelanalys) och står för ”Energi och 

Koldioxid på Asfaltbeläggningar”. EKA tittar på hela tillverkningskedjan, från ingående 

material till färdig beläggning. (Martinsson, 2016) 

Eftersom varje vägprojekt skiljer sig från varandra så har man möjlighet i EKA att välja olika 

faktorer som styr koldioxidutsläppet samt energianvändningen för vägprojektet man arbetar 

med. Faktorer som går att välja är bland annat avstånd mellan asfaltverk och vägobjekt, 

drivmedel i asfaltverk (eldningsolja, pellets m.m.), asfaltmassans sammansättning (mängd 

bitumen, ballast m.m.) och så går det även att välja en specifik maskin för till exempel 

utläggning av asfaltsmassa där man har en given förbrukning av bränsle och koldioxidutsläpp 

från maskinen. Värdena från maskinerna följs upp av entreprenörerna för att veta maskinernas 

aktuella bränsleförbrukning och utsläpp. Det finns även möjlighet att ange mängden 

asfaltgranulat om man använder sig av återvunnen asfaltsmassa och mycket mer. (Martinsson, 

2016) 
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När allt är valt så får man fram en sammanfattning av mängden koldioxid (kg eller ton) samt 

energianvändningen (kWh) för vägprojektet. Man får även fram diagram över hur 

koldioxidutsläppet samt energianvändningen är uppdelade, där transport kan utgöra en del och 

utläggning av asfaltmassa en annan. (Martinsson, 2016) 

6.2 Trafikverkets Klimatkalkylmodellen 

Ett annat program för beräkning av utsläpp och energianvändning är Klimatkalkylmodellen 

som tar hänsyn till byggande, drift och underhåll för ett infrastrukturprojekt ur ett 

livscykelperspektiv. Trafikverkets styrande riktlinje ”Klimatkalkyl- infrastrukturhållningens 

energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (2015:0007)” beskriver när 

och för vilka åtgärder en klimatkalkyl skall upprättas. (Trafikverket, 2016) 

Klimatkalkylmodellen ger en möjlighet att välja olika typåtgärder för ett projekt och en 

typåtgärd kan vara till exempel nybyggnation av en tvåfältsväg. I Figur 6.1 visas ett exempel 

på en färdig klimatkalkyl för en 5 km lång asfalterad tvåfältsväg med en belagd bredd på 6,5 

meter. Klimatkalkylen redovisar mängden koldioxid samt energiförbrukning projektet 

genererar i ton samt GJ. Datavärdena för exemplet kommer från Trafikverket och är tagen 

från systemhandling för ”Förbifart Stockholm”, år 2012. (Fransson, 2016) 

 

Figur 6.1 Typåtgärd "Tvåfältsväg med en belagd bredd på 6,5 m" (Fransson, 2016) 

Varje projekt skiljer sig från varandra och efter val av typåtgärd finns det möjlighet att välja 

vilka specifika byggdelar som ingår för just det projekt man arbetar med. Byggdelar kan till 

exempel vara mängden schaktmassor av jord och berg, vägkonstruktionens olika lager, 

fyllnadsmassor, förstärkningsåtgärder och mycket mer. (Fransson, 2016) 

Till skillnad från EKA som är ett mer specifikt program för en beläggnings klimatpåverkan så 

är klimatkalkylen ett mer generellt beräkningsprogram som tittar på hela 

transportinfrastrukturens olika delar. 

7 Luftburna partiklar från beläggning 

7.1 Inandningsbara partiklar PM2,5 och PM10 

Luftpartikelförorening är ett stort problem runt om i Sverige och i luftkvalitetsförordningen 

(2010:477) återfinns den svenska miljökvalitetsnorm för väg- och gatumiljöer som har sin 

grund i EU-direktivet. Miljömålen är att årskoncentrationen för PM2,5 inte får överstiga 25 

µg/m3 och för PM10 ligger gränsvärdet på 50 µg/m3 för dygnskoncentrationen och 40 µg/m3 

för årskoncentrationen. (Naturvårdsverket, 2016) 

Partiklarna PM2,5 har en diameter på 2,5 µm eller mindre och bildas främst vid all typ av 

förbränning men i transportsektorn så bidrar även slitage av vägbana och däck till 



19 

En jämförelse mellan styv- och flexibel överbyggnad 

 

partikelkoncentrationen. År 2013 låg Sveriges utsläpp av PM2,5 på ungefär 29 000 ton (då 

räknat med utsläppen från den internationella sjöfarten inom svenskt farvatten). 

Transportsektorn stod för 11 % av detta. (Miljömål, 2016) 

Partiklarna PM10 har en diameter på 10 µm eller mindre och den vanliga källan till 

uppkomsten av dessa partiklar i gatumiljöer är slitage av vägbana, däck, bromsar och 

vägsand. Partiklarna PM10 följer samma trender som PM2,5 eftersom utsläppen av PM2,5 utgör 

huvuddelen i PM10-utsläppen. (Miljömål, 2016) 

7.2 Partikelförorening från olika beläggningstyper 

Partikelbildning från vägbanor visar sig vara ett stort problem i länder som använder sig av 

dubbdäck. Flera forskningsprojekt har dragits igång under 2000-talet där de har tittat på hur 

man kan anpassa beläggningstypen för att minska damning och partikelspridning. 

(Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013)  

Generellt kan man säga att slitageegenskaperna hos en beläggning står för partikelspridning 

av PM10, det vill säga att för en betongväg som slits mindre jämfört med en asfaltsväg så bör 

också partikelspridningen vara mindre. (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013) Statens 

väg- och forskningsinstitut har gjort laborationsförsök där de har tittat på tre olika 

beläggningstyper: 

 Asfaltsbeläggning ABS16 

 Betongbeläggning 

 Betongbeläggning med titandioxid (se kap 5.1.1.1) 

Laborationsförsöket har simulerat en vinterkyla där temperaturen i testhallen har legat under 

0⁰C och förutsättningarna har varit samma för respektive beläggningstyp och de har utsatts för 

samma dubbdäcksslitage. 

7.2.1 Slitage 

I Figur 7.1 så visas regressionslinjer för beläggningstyperna och betongbeläggning med 

titandioxid (Betong 2) visar en linjär utveckling av slitage och efter ungefär 330 000 varv så 

är slitaget cirka 5,5 mm. För asfaltsbeläggningen så är slitageutvecklingen kraftig till en 

början och minskar med tiden och vid ungefär 250 000 varv så har slitaget planat ut och ligger 

på samma nivå som den vanliga betongbeläggningen som i sin tur har en mer linjär slitage 

utveckling. (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013) 

Orsaken till att kurvan för asfaltsbeläggningen planar ut med tiden är för att det ytliga 

asfaltsbruket som är ett finmaterial slits bort av dubbarna tills den grövre ballasten exponeras 

som är betydligt mer slitstarkt. (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013) 
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Figur 7.1  Slitageutveckling för betongbeläggningar och asfaltbeläggning (betong = Betong1 och betong med TiO2 = 

Betong 2) (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013) 

7.2.2 Partikelhalter och partikelantal PM10 

I Figur 7.2 visas PM10-halten som respektive beläggning ger ifrån sig både före och efter 

slitagetestet vid initiala partikelmätningar. Före slitagetestet vid 30 km/h så är det ingen större 

skillnad mellan de olika beläggningarna men vid 50 km/h samt 70 km/h så ger den vanliga 

betongen högre direkta emissioner av PM10 en ökning med ungefär 50 % jämfört med 

asfaltsbeläggningen och för betongbeläggningen med titandioxid så är ökningen nästan 

dubbelt jämfört med asfalten. Efter slitagetestet så visar den vanliga betongen liknande halter 

vid 30 km/h och 50 km/h som innan slitagetestet men vid 70 km/h så sker en ökning medan 

för betongen med titandioxid så sker en liten minskning av halten PM10. Pikarna av 

partikelhalten vid respektive hastighetsökning kan bero på en kraftig uppvirvling av damm 

och partikelstoff som sedan lägger sig med tiden. (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013) 
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Figur 7.2  Halt PM10 i beläggningar före och efter slitagetest (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013) 

I Figur 7.3 kan man se hur partikelantalkoncentrationen utvecklas vid olika hastigheter för 

respektive beläggningstyp. Vid 30 km/h så är partikelantalkoncentrationen något lägre i den 

vanliga betongen jämfört med betongen med titandioxid samt asfaltsbeläggningen. Vid 50 

km/h och 70 km/h så ökar värdet kraftigt för båda betongbeläggningarna och avtar sedan med 

tiden (likt PM10-halten). Vid 70 km/h så uppvisar asfaltsbeläggningen ett högre värde jämfört 

med betongbeläggningarna. (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 2013) 

 

Figur 7.3  Partikelkoncentration av PM10 i beläggningar före och efter slitagetest (Gustafsson, Blomqvist, & 

Hultqvist, 2013) 

Det som skiljer betongbeläggningarna jämfört mot asfaltsbeläggningen är användandet av 

cement istället för bitumen. Partiklarna emitteras ungefär på samma sätt för 

betongbeläggningarna som asfaltsbeläggningen upp till 50 km/h och därefter börjar det avta 

från betongen. Orsaken till detta är dock osäkert men teorier är att det är kvar en tunn hinna av 
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bitumen på däcken efter testet på asfaltsbeläggningen. (Gustafsson, Blomqvist, & Hultqvist, 

2013) 

Sammanfattningsvis så visar testerna ovan att dubbdäck sliter till en början mindre på en 

betongbeläggning jämfört med en asfaltbeläggning men med tiden så slits asfaltbeläggningen 

mindre än betongbeläggningen.  

Partikelhalten av PM10 visar sig vara högre hos betongbeläggningen jämfört med 

asfaltbeläggningen i olika hastigheter men däremot så visar det sig att partikelhalten av PM10 

är lägre hos betongbeläggningen i hastigheterna 30 km/h och 70 km/h men högre i 50 km/h 

jämfört med asfaltbeläggningen. 

Det är dock svårt att avgöra vilken beläggningstyp som är bäst sett till partikelemissioner och 

slitage då många faktorer spelar in och i praktiken kan dessa värden se helt annorlunda ut 

jämfört med testet. Faktorer kan vara luft- och beläggningstemperatur, luftfuktighet, 

sammansättning på betong och asfaltsmassa, däckval och så vidare (Gustafsson, Blomqvist, & 

Hultqvist, 2013). Andra viktiga faktorer att bedöma och ha i åtanke är vilka partikelstorlekar 

en beläggning emitterar, vilka grundämnessammansättningar förekommer i 

partikelemissionerna och mycket mer. 
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8 Diskussion och slutsatser 

Det är svårt att säga vilken beläggningstyp som är lämpligast att anlägga då det är många 

faktorer som spelar in och värderingar måste göras för respektive beläggningstyp. En väg har 

generellt en lång livslängd och därför bör de långsiktiga kostnaderna samt långsiktiga 

miljöpåverkan vägas upp med investeringskostnaden samt miljöpåverkan från tillverkning och 

anläggning av ett vägprojekt. 

En kombination mellan asfalt- och betongbeläggning är någonting som diskuteras idag och 

det finns lyckade referensobjekt runt om i världen där man har tillämpat detta. Betongen med 

sin högre hållfasthet kan beläggas där det förekommer stora trafikbelastningar som i det högra 

körfältet medan omkörningsfältet har lägre belastning och kan beläggas med asfalt. I teorin så 

skulle detta på lång sikt innebära lägre underhållskostnader och mindre reparationsarbeten 

med arbetsfordon som i sin tur genererar klimatgaser. 

Detta skulle dock kräva stora ombyggnationer av det befintliga vägnätet. Detta skulle i sin tur 

generera utsläpp från tillverkning, anläggning, transport och mycket mer. Eftersom att asfalt 

består av en ändlig oljeprodukt så är det kanske bättre att satsa på alternativa 

beläggningsmaterial och fasa ut asfaltbeläggningarna på lång sikt, för vad händer annars när 

oljereservoarerna tar slut? 

Den stora väghållaren Trafikverket jobbar ständigt med miljöfrågan när det kommer till 

infrastrukturprojekt. Eftersom större delen av Sveriges vägnät består av asfaltvägar och enbart 

ett fåtal betongvägar så finns det inga modeller i beräkningsprogrammet EKA för just 

betongvägar. I Klimatkalkylen finns det inte heller färdiga klimatmodeller för betongvägar 

men det finns möjlighet att själv välja ett vägobjekts ingående byggdelar och på så sätt få en 

klimatkalkyl för respektive beläggningstyp.  

Det krävs erfarenhet och kunskap av Trafikverkets Klimatkalkylmodell för att få fram 

godtagbara och jämförbara klimatkalkyler för respektive beläggningstyp. Att gå djupare ner i 

Klimatkalkylmodellen skulle kunna vara uppslag för ytterligare ett examensarbeten  
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