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Förord 
Rapporten utgör en skriftlig redovisning av arbetet som gjorts under 30 
poäng för examen vid Institutionen för Samhällsbyggnads vid Luleå 
tekniska universitet våren 2009. 
 
Arbetet påbörjades i november 2008 och pågick till maj 2009. 
Redovisningen skedde den 25 maj 2009. Syftet med arbetet var att 
undersöka Skanskas möjlighet till utökad återvinning av asfalt. 
 
Stort tack till våra handledare på Skanska Niclas Midlöv och Per Smidfelt 
samt vår handledare och examinator på LTU Thomas Olofsson. Vidare vill 
vi tacka Jan Hyvönen och Åsa Leandersson som varit våra bollplank på 
kontoren vid verken i Önnestad respektive Helsingborg. Slutligen vill vi 
tack till alla som deltagit vid våra intervjuer på Skanska eller på annat sätt 
bidragit med information. 
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Sammanfattning 
I och med det stigande oljepriset har intresset för asfaltåtervinning ökat. 
Det oljebaserade bitumenet som är 6 viktprocent av asfalten och det som 
ger asfalten sin karaktäristiska färg, lukt och egenskaper är en dyr produkt 
som asfaltstillverkarna vill utnyttja så många gånger som möjligt. Genom 
att använda upptagen asfalt igen i produktionen hoppas branschen på att 
spara på miljö och resurser samtidigt som det asfaltberg som annars 
skulle uppstå omsätts. 
 
År 2000 modifierades Skanskas första asfaltverk inom regionerna Syd och 
Sydost för varmåtervinning med kall inblandning av granulat i blandaren. I 
dagsläget har alla utom ett verk kall inblandning.  Förutom den varma 
återvinningen har även regionerna ett mobilt kontinuerligt 
kallblandningsverk som utgår från nordöstra Skåne. Detta verk används 
för att framställa en kall massa av returasfalt som lämpar sig för 
lågtrafikerade vägar. Den stora frågan idag är om återvinningen verkligen 
innebär någon fördel för företaget, om metoden används optimalt eller 
om verken istället bör gå vidare i sitt arbete och investera i en 
parallelltrumma som skulle öka deras återvinningskapacitet väsentligt. 
Det kan också vara så att det finns andra områden där returasfalten hade 
skapat större värde. 
 
Utifrån detta har tre forskningsfrågor formulerats: 
 
 Finns det någon generell lösning för varm återvinning i Skanskas 

satsverk? 
 Under vilka förutsättningar lämpar sig varm respektive kall 

återvinning bäst? 
 Finns det några alternativa sätt att utnyttja returasfalten? 

 
För att finna svaren på dessa frågor utfördes en litteraturstudie för att 
samla information om möjliga återvinningsmetoder, krav på 
entreprenörerna och förutsättningar med avseende på regler och 
bestämmelser. Utifrån den insamlade informationen utformades ett 
manus för intervjuer med nyckelpersoner vid respektive verk.  De 
halvstrukturerade intervjuerna kompletterades med en enkätdel där 
information om årstillverkning, investeringskostnad för återvinningsdelen 
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med mera samlades in. Vid varje intervju utfördes även studiebesök vid 
respektive verk för att ge författarna en helhetsbild av hur 
tillverkningsprocessen ser ut i praktiken.  
 
Genom att upprätta en LCC-analys utifrån data inhämtad genom enkät 
kunde faktiska kostnader kartläggas och jämföras. Intervjuerna gav svar 
på hur Skanskas personal vid verken arbetade med återvinningen och 
vilken inställning de hade till den.  
 
Författarna kunde dra slutsatsen att den generella lösningen för de verk 
som ingick i studien var den nuvarande kalla inblandningen. LCC-analysen 
visade att verken inte använder sin återvinningskapacitet fullt ut och att 
det inte finns underlag nog att investera i en parallelltrumma. Den varma 
återvinningen kunde ses som en allmän lösning då den passar för alla 
typer av trafikklasser. Den kalla återvinningen är enbart ett bra alternativ 
då det finns projekt som passar för kalla massor samt att det kräver att 
kunden känner till produkten och vill ha den. Det finns idag ingen 
alternativ användning för granulat där bitumens egenskaper tas till vara i 
lika stor utsträckning som vid kall eller varm återvinning. 
 
Nyckelord: Asfaltåtervinning, Asfalt, Återvinning, Granulat, Kall 
återvinning, Varm återvinning, Kall inblandning, Parallelltrumma, 
LCC, Skanska, Bitumen  
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Abstract 
With the rising oil price, interest in asphalt recycling has increased. 
Bitumen is an oil product and is 6 % of the asphalt total weight and the 
source of asphalts characteristic color, odor and properties. It’s an 
expensive product that asphalt producers want to use as many times as 
possible. By using old asphalt again in the production the industries try to 
save the environment and resources. 
 
In 2000 Skanska modified the first asphalt plant in the regions of the 
South and Southeast for warm recycling with cold admixture. Four of five 
plants in the regions currently has cold admixture. In addition to the warm 
recycling the regions also has a mobile mixer to be used for cold recycling 
of asphalt  based in the northeast of Skåne. The cold recycling is suitable 
for the roads whit low amount of traffic.  
 
Skanska wants to know whether the recycling of asphalt really is a benefit 
for the company, if the method is used optimally and if there are any 
indication that they should invest in dual-drum system to increase their 
recycling capacity. They also wanted to know if there are other areas 
where old asphalt could be of more value.  
 
From this, three research questions were formulated:  
 Is there a general solution for warm recycling in Skanska asphalt 

plants?  
 Under what conditions is warm or cold recycling the most suitable? 
 Are there any alternative way to use old asphalt?  

 
To find the answers to these questions a literature review was conducted 
to gather information on possible recycling methods, requirements for 
contractors and conditions with considering rules and regulations. Based 
on the information collected a script for interviews with key persons at 
the plants was made. The semi structured interviews were supplemented 
by a survey to collect information about investment cost for the recovery 
part, how much asphalt the plants produce etc. At each interview a tour 
of the plant was given.  
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To see the actual benefits and costs of asphalt recycling, a LCC-analysis 
was made from the information given to the survey. While the interviews 
gave the answer as to how Skanska staff at the plant looked at asphalt 
recycling. 
 
The authors could conclude that the general solution for the plants 
included in the study were the current cold admixture. The LCC-analysis 
showed that the plants did not use their recycling capacity in full. The 
conditions are not optimal for invest in a dual drum system. The warm 
recycling could be seen as a general solution because it is suitable for all 
types of traffic classes. The cold recycling is only a good alternative when 
there are projects that are suitable for cold masses. It’s a requirement 
that the client understands what the product is and wants it. Today there 
is no alternative use for old asphalt that uses the properties of the 
bitumen to the same extent as in cold or warm recycling. 
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Begreppsförklaringar 
ABS Asfaltbetong stenrik, nötningsresistent 

beläggning för slitlager med stor andel 
grov sten. 

 
ABT Asfaltbetong tät, vanligt förekommande 

beläggning för slitlager . 
 
AG   Asfaltgrus, bundet bärlager. 
 
Arbetsrecept Avtalade tekniska specifikationer på en 

leverans, så som stenmaterial- och 
bindemedelspecifikationer. 

 
Asfalt Blandning av stenmaterial och 

bindemedel 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. 

 
ATB Väg Allmän Teknisk Beskrivning Väg, 

innehåller Vägverkets krav på byggande, 
underhåll och bärighetsförbättring av 
vägobjekt 

 
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 
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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. Bitumen är en typ av 
bindemedel som används vid 
asfaltstillverkning. 

 
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. 

 
Bärlager Lager med uppgift att utgöra underlag för 

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

 
Cykeltid Kan mätas som tiden mellan två 

lucköppningar i tvångsblandaren och 
brukar vara 45–55 sekunder för moderna 
satsverk. Cykeltiden ger ett mått på hur 
effektiv blandaren är. 

 
Extraktion Utlösning av bindemedel ur bituminös 

massa. 
 
Filler Filler är det stenmaterial som har en 

kornstorlek mindre än 0,125 mm.  Genom 
att tillsätta filler i asfaltmassan förbättras 
vidhäftningen mellan bindemedlet och 
stenmaterialet samt att en tätare 
packning kan uppnås. 
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Fräsning Borttagning av befintlig beläggning eller 

partier därav med hjälp av speciella 
utrustningar. 

 
Granulat 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 genom 
krossning eller malning. 

 
Halvvarm återvinning Återvinning av returasfalt uppvärmd till 

50–120  °C. 
 
Hålrumshalt Kvoten mellan hålvolym och skrymvolym i 

en packad asfaltbeläggning, anges 
vanligen i procent. 

 
Inblandningsgrad Andel inblandat returmaterial vid 

tillverkning av asfalt. 
 
Kall inblandning Metod där granulat tillsätts kallt i 

blandaren tillsammans med upphettat 
stenmaterial och varmt bitumen. 

 
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 °C  
mellan 1 500 och 12 000 mm2/s. 
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Mjukpunkt Temperatur vid vilken ett bituminöst 

bindemedel uppnår viss 
mjukhet vid värmning enligt en 
standardiserad mätmetod. 

 
MTC Maskin Tekniskt Centrum, enhet inom 

Skanska som ansvarar för tekniska frågor 
och lösningar inom Skanskas olika 
verksamheter. 

 
Packning Minskning av hålrum i lager 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. 

 
Parallelltrumma En torktrumma där endast granulat 

passerar. 
 

Penetration Mått på ett bitumens mjukhet vid viss 
temperatur enligt en 
standardiserad mätmetod. 

 
Returasfalt  Asfalt som av någon anledning tagits bort 
från vägen. 
 
ROD Rapsoljederivat som tillsätts i 

kallblandade massor för att lösa upp 
gamalt bitumen och underlätta 
blandningen av gammalt och nytt 
bitumen. 
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Slitlager Översta lagret i en vägkonstruktion. 

Lagret skall ha en jämn yta som skyddar 
övriga delar av vägkonstruktionen. 

 
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 av 1970- talet 
efter ett frivilligt branschbeslut på grund 
av cancerrisken. 

 
Tillsatsmede 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 och bindemedel. 

 
Varm återvinning Återvinning av asfalt vid temperaturer 

överstigande 120 °C. 
 
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. 

 
ÅDT Årsdygnstrafik, genomsnittlig trafikmängd 

under ett år beräknat per dygn. 
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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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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Både privata och offentliga beställare har tidigare sett gammal asfalt som 
ett problemmaterial som de haft bekymmer att bli av med. Vägverket har 
löst problemet genom att i samband med upphandlingar kräva att 
entreprenörerna återanvänder massorna på olika sätt, kommunerna har 
löst problemet på liknande sätt eller genom att ta emot asfalten i sina 
återvinningsanläggningar medan de privata beställarna har fått betala 
tippavgifter för att bli av med asfalten. Sätten den gamla asfalten tidigare 
tagits till vara på, har många gånger inte varit optimal. Den har till 
exempel använts till obundna bärlager på lågtrafikerade vägar eller på 
vägar inom återvinningsanläggningarna. När den gamla asfalten används 
på detta sätt utnyttjas inte bindemedlet som är en dyrbar resurs. 
 
Insikten att asfaltens viktigaste beståndsdelar, oljan och stenmaterialet är 
ändliga resurser har även pådrivit intresset för återvinning av asfalt. När 
oljepriserna dessutom stigit kraftigt är effekterna av återvinning inte bara 
miljömässigt positiva utan även ekonomiskt fördelaktiga. 
 
Med dagens globala intresse för miljön och hushållning med ändliga 
resurser har både beställare och entreprenörer inom bygg- och 
anläggningsbranschen fått upp ögonen för återvinning av asfalt. Intresset 
för att ta emot massorna har ökat och en attitydförändring mot 
omhändertagande av massorna har skett.  
 
Skanskas asfaltverk inom regionerna syd och sydost är av samma typ men 
ändå på många sätt olika och har därmed inte samma förutsättningar för 
återvinning av asfalt. Därför vill Skanska kartlägga hur den gamla asfalten 
på bästa sätt kan användas inom deras verksamhet. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken omfattning och 
på vilket sätt Skanskas anläggningar i syd och sydost använder sig av 
returasfalt. Men även att kartlägga asfaltverkens tillgång till returasfalt 
inom denna region. Utifrån detta underlag undersöka möjligheterna till 
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utökad återvinning antingen i befintliga anläggningar eller vid en eventuell 
utbyggnad. 
 
Målsättningen med examensarbetet är att undersöka hur returasfalten på 
bästa sätt kan används inom Skanska Asfalt och Betong Syd och Sydost 
verksamhet. Arbetet skall även ge en fingervisning om vilka medel som 
krävs för att det skall vara möjligt. 

1.3 Forskningsfrågor 
Forskningsfråga 1 
Finns det någon generell lösning för varm återvinning i Skanskas satsverk? 
Forskningsfråga 2 
Under vilka förutsättningar lämpar sig varm respektive kall återvinning 
bäst? 
Forskningsfråga 3 
Finns det några alternativa sätt att utnyttja returasfalten? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till varm återvinning i satsverk samt kall 
återvinning i kontinuerliga mobila verk. Mobila verk med frifallsblandare 
tas inte upp då tvångsblandning är det ledande blandningsmetoden. Då 
våra handledare på Skanska verkar i regionerna syd och sydost har arbetet 
geografiskt avgränsats till dessa regioner. 

1.5 Rapportens upplägg 
Rapporten inleds med ett introduktionskapitel där bakgrund, syfte och 
mål presenteras. Arbetets forskningsfrågor och avgränsningar definieras 
även under detta kapitel. I nästa kapitel redogörs valda metoder för 
arbetet med avseende på forskningsdesign, upplägg för undersökningen 
och litteraturstudien. I teoridelen behandlas asfaltens ingående material 
så som bitumen och stenmaterial samt vilka egenskaper en 
asfaltsbeläggning förväntas ha. Bitumenets åldring och 
materialhanteringens inverkan på den kommande återvinningen 
presenteras också. Tillverkning av asfalt och återvinning av den samma i 
verk gås igenom. Teoriavsnittet avslutas med en metodbeskrivning av 
LCC-analyser. Det efterkommande empiriavsnittet behandlar hur 
asfaltåtervinningen ser ut hos Skanska idag och vilka förutsättningar som 
finns för att utöka återvinningen.  Resultat och diskussionskapitlet 
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redovisas i de två nästkommande kapitlen. Avslutningsvis redovisas 
författarnas slutsatser och rekommendationer. Litteraturförteckning och 
bilagor finns i slutet av denna rapport. 

1.6 Källor 
Litteraturen som används till denna rapport består till största del av tryckt 
eller elektroniskt material. Sökning av materia har främst gjorts via 
sökmotor på Internet. Materialet som valts ut har kritiskt granskas med 
avseende på utgivare och aktualitet. Även material tillhandahållet av 
handledare har använts. Litteraturstudien är till största del inriktad på 
användning av återvinningsmassor vid asfaltverk. Information från 
företags Internetsidor har kritiskt granskat då information på dem 
används i marknadsföringssyfte. Då asfaltproduktion och tester av 
bindemedel och beläggning är styrt av regler och förordningar har mycket 
av informationen inhämtats från styrdokument så som ATB väg och FAS 
metodbeskrivningar.
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2 Metod 
I detta kapitel behandlas de metoder som används som grundarbete för 
rapporten. Forskningsmetod, metod för litteraturstudie, datainsamling 
och intervjuer behandlas. 
 

2.1 Forskningsdesign 
Arbetet tar avstamp i Skanskas frågeställning om hur de kan utöka sin 
återvinning av asfalt i södra Sverige. Problemställning och 
forskningsfrågor analyseras utifrån denna frågeställning. En 
litteraturstudie görs för att hitta nya och förstärka befintliga kunskaper 
inom rapportens ämnesområden. Arbetet fortsätter genom intervjuer och 
besök vid de aktuella verken för att kartlägga återvinningen vid respektive 
verk. En beräkningsmodell sätts upp som skall fungera som ett verktyg för 
Skanska för att se hur de på bästa sätt kan utnyttja återvinningsmassor vid 
respektive verk och i framtiden öka sin återvinning. Intervjuerna hade en 
halvstrukturerad karaktär med ett intervjumanus och möjlighet till 
följdfrågor. Även en enkät lämnades till verken för att samla in hårda data 
så som årlig tillverkning, pris på mottagning, energikälla med mera. Denna 
information användes för att ställa upp beräkningsmodellen. Förutom 
dessa data var även personalens inställning till återvinningen, deras 
erfarenheter och reflektioner viktiga. Utifrån denna uppbyggnad av 
undersökningen kan informationsinsamlingen ses som en blandning av en 
kvalitativ- och en kvantitativ studie. Där de kvalitativa eller ”mjuka” 
delarna bestod av frågor som hur återvinningsprocessen såg ut, varför de 
valt den metoden och hur personalen själva såg på återvinningen. 
Enkäten som behandlade de kvantitativa, ”hårda” delarna, bestod av 
frågor som hur många ton som produceras per år, hur mycket returasfalt 
de tar emot m.m., (Patel & Tebelius, 1987). 

2.2 Undersökningens upplägg 
Informationsinsamlingen från verken kan ses som kvalitativ då intervjuer 
genomförs och inget verk är det andra likt samt att relativt få verk har 
undersökts rent statistiskt sett. Inledningsvis utfördes en litteraturstudie 
där asfalt som material, tillverkningsprocessen och återvinningsmetoder 
studerades. De tester som utförs för kontroll av materialets egenskaper 
studerades också. Intervjuer med produktionschef, projektchef och 
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maskinister utfördes vid varje verk.  Även en rundvandring vid respektive 
verk tog plats. Besöken ägde rum under vinteruppehållet vilket gjorde det 
möjligt att studera verken i en lugn miljö med möjlighet att se in i 
blandare och få rundvisningen utan störande buller. De data som 
samlades in användes sedan för att dels upprätta beräkningsmodellen och 
dels för att analysera hur verken har upplevt och jobbat med 
återvinningen. Verket vid Helsingborg har även ingått i studien men då de 
idag inte har någon inblandning har enbart en datainsamling utförts för 
att få in den information som är nödvändig för att genomföra en LCC-
analys för investering av system för kall inblandning eller parallelltrumma. 
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3 Teori 
Teoridelen behandlar asfaltens ingående material så som bitumen och 
stenmaterial samt vilka egenskaper en asfaltsbeläggning förväntas ha. 
Bitumenets åldring och materialhanteringens inverkan på den kommande 
återvinningen presenteras också. Tillverkning av asfalt och återvinning av 
den samma i verk gås igenom. Teoriavsnittet avslutas med en 
metodbeskrivning av LCC- analyser. 

3.1 Vägkroppens uppbyggnad 
Terrassytan skiljer vägkroppens undergrund och eventuell underbyggnad 
från överbyggnaden. Undergrunden består av befintligt material i jorden 
medan underbyggnad är material som förts dit eller på något sätt har 
hanterats. Överbyggnadens roll i vägkroppen är att fördela trafiklasten på  

 
 

 
ett sätt så att undergrunden klarar av att ta upp lasterna utan att gå till 
brott, se Figur 3-1. 
 
Överbyggnaden är uppbyggd av både bundna lager och obundna lager. De 
obundna lagren består enbart av stenmaterial medan de bundna lagren 
även innehåller bindemedel. De bundna lagren är placerade högst upp i 
överbyggnaden och benämns slitlager och bundet bärlager, se Figur 3-2. 
Tjockleken på lagren varierar beroende på de ingående 
dimensioneringskraven. Slitlagrets huvuduppgifter är att skydda den 
övriga konstruktionen samt att förse vägen med en jämn och säker yta för 
trafikanterna. Det bundna bärlagret skall fördela belastningen från ytan 
ner i vägkroppen, (Vägverket, ATB Väg Kapitel F, 2004). Slitlager har en 
minimum tjocklek på 40 mm medan bundet bärlager kan variera allt från 

Figur 3-1 Principiell uppbyggnad av en vägkropp  
(källa: ATB väg) 

Figur 3-2 Principiell skiss av en 
överbyggnad (källa: State-of the art) 
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att uteslutas helt till att vara över 100 mm beroende på 
dimensioneringskrav, (Vägverket, ATB Väg Kapitel C, 2004). 

3.2 Årsdygnstrafik 
Genomsnittlig trafikmängd under ett år beräknat per dygn, så kallat 
årsdygnstrafik, ÅDT kan anges med prefix för att visa hurdan trafik och 
vilket eller vilka körfält som avses, se Tabell 3–1 nedan. Prefixen kan 
kombineras, till exempel ÅDTk, fordon, tung, vilket anger årsdyngstrafiken av 
tung trafik i ett körfält. (1990:51 Regler för underhåll och drift. Interna 
föreskrifter och allmänna råd)  
 
 
 

 

 

 

 

  

Tabell 3-1 Förklarning av prefixen till ÅDT 

3.3 Ingående material 
Asfalt har en lastfördelande förmåga och ger vägkroppen en jämn och tät 
yta som är fördelaktig för trafikanternas framkomlighet samt höjer 
beständigheten för vägkonstruktionen, (Westergren, 2004).  Asfalt 
innehåller cirka 6 viktprocent bindemedel, resterande massa är 
stenmaterial och eventuella tillsatsmedel, (Asfaltskolan, 2008).  
Tillsatsmedel tillsättas för att förbättra eller ändra asfaltens egenskaper 
(Vägverket, ATB Väg Kapitel F, 2004). I Sverige tillverkas det och läggs ut 
fem till sju miljoner ton asfalt per år. Detta motsvarar fördelat per capita 
och år samma nivåer som andra länder i Västeuropa.  En 
asfaltsbeläggnings hållbarhet är beroende av ingående materials kvalité, 
trafikmängd och andel tunga fordon. Normalt kan man säga att en 
europaväg eller tungt trafikerad landsväg bör underhållas med ett nytt 
slitlager vart sjunde år medan en låg trafikerad kommunal väg klarar sig 
med underhåll vart tjugonde år, (Asfaltskolan, 2008). 
  

Beteckning Mätdata 
ÅDTtot Totalt trafikflöde i vägens båda 

riktningar 
ÅDTk Trafikflöde i ett körfält  
ÅDTtung Andel tung trafik 
ÅDTAxelpar Antal axlar som passerar 
ÅDTfordon Antal fordon 
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3.3.1  Bitumen 
Bitumen är uppbyggt av den tyngsta 
sammansättningen av kolväten som 
utvinns vid raffinering av råolja, 
(Carlqvist, 2006).  Destillation i 
raffinaderier är möjliga på grund av 
kolvätenas olika vikt och kokpunkt. 
För att få ut destillerat bitumen som 
används vid tillverkning av asfalt 
måste råoljan destilleras i två steg. I 
det första steget värms råoljan upp 
till 370 °C och förs sedan in i nedre 
delen av en destillationskolonn, en 
stor cylinder, se Figur 3-3. Där stiger 
de lätta kolvätena med låg kokpunkt 
så som gas, de tunga 
sammansättningarna till exempel bitumen stannar kvar på botten och 
däremellan finns det ett antal produkter så som diesel, bensin osv. 
Oljeångan kyls av på olika nivå i destillationskolonnen och på så vis kan 
man ta ut olika råprodukter, (Shell). För att sedan få ut destillerat bitumen 
måste proceduren göras om en gång till med bitumenet från 
råoljedestilleringen. Skillnaden denna gång är att destilleringen görs med 
ett undertryck i destillationskolonnen för att sänka kokpunkten på 
bitumenet. Detta görs för att bitumenet hårdnar när det utsätts för så 
höga temperaturer och tar därmed skada. 
 
I Sverige används bitumen som stelnar i rumstemperatur i störst 
omfattning men det går även att tillverka bitumen som är flytande i 
rumstemperatur. För att kunna använda ett bitumen som är hårt i 
rumstemperatur måste det mjukas upp för att underlätta hantering, 
blandning och utläggning. Det finns tre huvudsakliga metoder för att 
mjuka upp bitumen, genom värmning till omkring 160 °C, genom 
iblandning av lösningsmedel eller genom användning av 
bitumenemulsioner där bitumen och vatten blandas, (Carlqvist, 2006). 
 
Typbeteckningar används för att lätt kunna göra åtskillnad mellan olika 
bitumensorter. Beteckningarna bygger på undre och övre gränsvärden för 

Figur 3-3 Oljedestillering 
(källa: Wikipedia) 
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penetration vid 25 °C. Hårt bitumen har ett lågt penetrationsvärde och 
kan till exempel betecknas 70/100 medan mjukt har ett högre 
penetrationsvärde vilket kan betecknas 100/150. Bitumenemulsion 
betecknas på följande sätt: BE60M/V2000, där BE visar att det är en 
bitumenemulsion, siffran 60 anger att det ingår 60 % bitumen i 
emulsionen. Bokstaven därefter anger hur snabbt emulsionen bryter 
(R=raskt, M=medel, S=sakta). I sista kombinationen står V för viskositet 
och siffran anger värdet fördetta på det ingående bindemedlet, 
(Westergren, 2004). 
 
Bindemedlets egenskaper kan kontrolleras genom ett antal tester. Några 
av de egenskaper som är intressanta för dess användning är viskositet, 
penetration, mjukpunkt och brytpunkt. Viskositeten bestäms genom att 
mäta den tid det tar för en specifik mängd vätska att rinna ur en 
standardiserad behållare med hål i botten. Penetrationen är ett mått på 
massans mjukhet och mäts genom att registrera nedsjunkningen hos en 
nål med 100 g last under fem sekunder. Provkropparna som testen utförs 
på håller 25 °C och varje nersjunken tiondels millimeter är en 
penetrationsgrad. För att konstatera mjukpunkten används kula och 
ringmetoden där en ring fylls med bindemedel som sedan belastas med 
en kula. Provet placeras i vatten och temperaturen höjs långsamt. Vid den 
temperatur där kulan sjunkit 24,4 mm är bindemedlets mjukpunkt. 
Brytpunkten är den temperatur då bitumenet blir skört och sprött. Provet 
utförs genom att gjuta en tunn skiva av bitumen ovan på ett metallbleck 
som sedan kyls ner och böjs vid olika temperaturer. Brytpunkten anges i 
°C och är den temperatur då provet spricker, (Burström, 2001).  

3.3.2  Stenmaterial 
Krossat berg som framställs genom sprängning och krossning av berg kan 
delas in i tre grupper; stenmjöl, makadam och bergkross. Stenmjölet 
består av det minsta stenmaterialet medan makadam består av det grövre 
stenmaterialet och används båda vid tillverkning av asfalt. Bergkross är en 
blandning av de två föregående produkterna och används främst som 
bärlager vid vägbyggen. Naturgrus återfinns i åsar som skapades under 
istiden och delas likt krossat berg in tre snarlika grupper; sand, singel och 
grus. Naturgrus är med sin runda form inte lämpligt stenmaterial vid 
tillverkning av asfalt utan används idag till exempel vid tillverkning av 
betong. Naturgrus är dessutom en ändlig resurs som filtrerar vattnet i det 
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naturliga vattenreningssystemet och är därför belagda med en 
naturgrusskatt, (Burström, 2001). Det kan dock förekomma naturgrus i 
gamla beläggningar men då finns det restriktioner på maximal andel 
okrossat stenmaterial.  
 
Stenmaterialets egenskaper kan på många sätt variera täkter emellan, 
med allt från stenens hårdhet till dess kemiska egenskaper. Om det finns 
möjlighet att välja mellan olika täkter är potentialen stor att optimera 
stenens egenskaper för det specifika ändamålet. Ett bergmaterial som ska 
användas till asfalt skall till exempel vara av basisk karaktär för att 
underlätta vidhäftningen av bitumen. Basalt och diabas är exempel på 
basiska bergarter, (VTI, 2004).  
 
Kvartsit och porfyr är hårda och kompakta bergarter med goda 
nötningsegenskaper vilket lämpar sig väl i slitlager. Speciellt då Vägverket 
i ATB Väg ställer krav på att samtliga bitumenbundna lager skall ha ett 
kulkvarnsvärde ≤ 18, beroende av lagertyp. Kulkvarnsvärde är ett mått på 
hur hårt och hållfast ett bergmaterial är, (Vägverket, ATB Väg Kapitel A, 
2004). Kulkvarns provning görs genom att ett 5 kg stenprov av fraktion 
11,2–16,0 mm tumlas tillsammans med vatten och stålkulor i en trumma. 
Genom att sedan sikta om materialet efter torkning kan man räkna ut 
kulkvarnsvärdet, (FAS, FAS Metod 259-02, 2002; FAS, FAS Metod 446-01, 
2001). 
 
Det sprängda bergmaterialet passerar ett flertal krosstationer för att 
erhålla önskad storlek. 
Därefter siktas 
stenmaterialet för att dela 
upp det i olika fraktioner 
som till exempel 11–16, där 
stenen som ingår i 
fraktionen skall ha en 
kornstorlek från 11 mm till 
16 mm. Förutom att stenen 
ska ha rätt kornstorlek är det 
också viktigt att 
sammansättningen av de olika 
storlekarna är korrekt. Detta kontrolleras genom att upprätta en 

Figur 3-4 Kornkurva för krossad sprängsten  
(Källa: ATB Väg) 
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siktkurva, se Figur 3-4. Ett representativt prov av det aktuella materialet 
tas ut, torkas och vägs, sedan siktas det i en sikt med flera skikt med 
minskande maskvidd. Genom att väga hur mycket material som stannat 
på var och en av siktarna kan man räkna ut den passerade andelen 
stenmaterial. Resultatet redovisas sedan i en siktkurva där x-axeln är 
logaritmisk och redovisar maskvidden på sikten och den totala vikten som 
passerat sikten redovisas på y-axeln. En godkänd siktkurva skall hålla sig 
inom de två dragna linjerna men en viss andel korn får ligga utanför det 
önskade intervallet, så kallade över- och underkorn är tillåtet, (Burström, 
2001). 

3.3.3  Filler 
Filler är det material som har en kornstorlek mindre än 0,125 mm.  
Genom att tillsätta filler i asfaltmassan förbättras vidhäftningen mellan 
bindemedlet och stenmaterialet samt att en tätare packning kan uppnås, 
(Kalkföreningen). Filler som härstammar från det ursprungliga 
stenmaterialet kallas egenfiller. Om egenfillret håller för låg kvalité, dålig 
kornstorleksfördelning eller inte räcker till kan kalkfiller, så kallat köpfiller 
tillsättas, (Andersson & Danielsson, 1995). 

3.4 Hanterat material 

3.4.1  Egenskaper hos liggande beläggning 
Kraven som ställs på en ny vägs egenskaper är många. Den skall vara 
deformationsresistent, utmattningstålig, flexibel, självläkande och ha rätt 
friktion med en tillfredställande jämnhet. Vissa krav gäller för hela 
konstruktionen medan andra är lagerbundna. Exempelvis skall slitlagret 
ha en hög slitningsresistans medan bind och bärlager skall ha en bra 
lastfördelande förmåga, (Westergren, 2004). 
 
Åldring av bindemedel 
Förutom den förhårdning ett bindemedel utsätts för på grund av 
tillverkningen och hanteringen i form av uppvärmning, transport och 
utläggning genomgår den även ett antal delprocesser som gemensamt går 
under namnet åldring. Åldring sker under beläggningens brukningstid och 
gör bindemedlet hårdare. Åldringen består av processerna: 
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 Oxidation 
 Avdunstning av lättare beståndsdelar 
 Fysikalisk hårdnande 
 Hårdnande genom utsöndring 

Varje objekt där returasfalt tas omhand skall ses som unikt där ingen 
tillverknings- eller åldringsprocess är den andra lik. Om lagren dessutom 
fräses upp tillsammans eller grävs upp för att sedan krossas till granulat 
blandas olika lager och om reparationer utförts på vägen kommer även 
bitumenblandningar med olika ålder att blandas, (Westergren, 2004). 
 
Varierande stenmaterial 
På en befintlig väg är det inte ovanligt med underhållsarbeten så som 
justerings- eller förstärkningsåtgärder. Eftersom kraven är olika för 
stenmaterialet i slit-, bind- och bärlager kommer det slutliga granulatet att 
ha en helt annan stensammansättning än vad lagrena har var för sig. 
Genom att göra en fräsning lagervis kan högkvalitativ sten tas till vara för 
att sedan använda den i ett lämpligt lager, (Westergren, 2004). 

3.4.2  Upptagning 
De metoder som används för att ta upp asfalt är fräsning eller 
uppgrävning. Fräsning används oftast vid reparationer och kan ske på två 
sätt antingen genom att ett lager i taget fräses upp eller att samtliga lager 
fräses upp på en gång. Detta kallas linje- respektive lådfräsning. 
Uppgrävning används normalt vid ledningsarbete eller vid om- och 
nybyggnation.  
 
Asfaltmassor som grävs upp eller tas upp via lådfräsning kräver i regel 
krossning och/eller siktning för att kunna återvinnas. Hur materialet tas 
upp har stor betydelse för i hur stor utsträckning och vilka objekt asfalten 
sedan kan användas till. Därför är det viktigt att ha en klar bild av vad 
asfalten skall användas till innan den tas upp. 
 
Returasfalt består till största delen av stenmaterial och bitumen, men 
utöver dessa kan tillsatser och föroreningar finnas. Tillsatser som används 
i asfalten kan vara fiber, vidhäftningsmedel och däckgummi. Men 
specialbeläggningar kan även innehålla tillsatser av okänd 
sammansättning. Förutom tillsatser har beläggningen oftast 
vägmarkeringar bestående av vägmarkeringsmassa. Denna massa måste 
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fräsas bort innan varmåtervinning för att inte orsaka problem genom 
gasbildning och brinnande vägmarkeringsfärg. Färgen kan dessutom bilda 
klumpar vid varmåtervinning. Utöver tillsatser och vägmarkeringar kan 
även föroreningar från vägens användning förekomma, så som vägsalt och 
spill, (Westergren, 2004).  

3.4.3  Materialupplag 
Upplag av asfalt betraktas inte som skadligt för den omkringliggande 
miljön eftersom inga skadliga mängder utlakning eller luftburna 
koncentrationer av farliga ämnen uppmätts. Okrossad returasfalt kan 
lagras i så stora högar som anses vara lämpligt ur separationssynpunkt 
och utseende. Efter krossning bör upplagen inte överstiga tre meter för 
att förhindra att materialet klibbar ihop av sin egentyngd. Det bildas ofta 
en skorpa på ett krossat material som legat en längre tid, ytan är dock lätt 
för lastmaskinerna att sönderdelar då den inte uppkommit genom tryck. 
När materialet anländer till mellanlagret genomgår det normalt fem steg 
innan det används i asfaltstillverkning. Hur dessa steg ser ut varierar från 
material till material med avseende på varifrån det kommer, hur det tagits 
upp och vad det ska användas till. De fem stegen är: 
 Mottagning och grovsortering efter hur materialet tagits upp, vilket 

lager det tillhör, produktgrupp eller ytbehandling 
 Frånskiljning av främmande material så som grus och jord 
 Krossning och siktning 
 Förvaring efter fraktion 
 Homogenisering 

 
ABS massor (Asfalt Betong Stenrik) bör sorteras separat för att ta tillvara 
på den höga kvalitén som stenmaterialet i denna beläggning innehåller. 
Asfalten bör även delas in efter sitt tidigare användningsområde 
(lagertyp), det vill säga gammalt slitlager används för att göra nytt 
slitlager, gammalt bindlager till nytt bindlager och gammalt bärlager till 
nytt bärlager. Vid varmåtervinning är det bra om materialet har ett lågt 
och homogent vatteninnehåll, därför bör materialet lagras under 
regnskydd. En fördel med täckt upplag är att materialet dessutom skyddas 
mot föroreningar så som jord, betong och grus, (Westergren, 2004). 
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3.4.4  Inblandning 
Vid liten inblandning (mindre än 20 %) av asfaltgranulat har asfaltens 
åldring mindre betydelse, men vid en högre inblandning är det viktigt att 
det framgår i asfaltreceptet hur mycket granulat som ingår i massan. För 
att mäta materialets åldring extraheras bindemedlet och tester görs för 
att kontrollera mjukpunkt och penetration, dessa värden skall också 
redovisas på arbetsreceptet. Bindemedlet skall ha ett penetrationsvärde 
över 15 för att tillgodoräknas som bindemedel. I ATB Väg har gränsvärden 
för inblandning av asfaltgranulat satts till 20 % för slitlager samt 30 % för 
bind- och bärlager. Valet av bitumen görs utifrån hur föråldrat och hårt 
det ingående bindemedlet är i de återvunna massorna, (Westergren, 
2004). 

3.5 Krav på återvinningsmassor 

3.5.1  Slutprodukt 
Det ställs samma krav på en asfaltsbeläggning som läggs med 
varmåtervunnen asfaltmassa som på en väg av enbart jungfruliga 
material. Dock kan kraven på provtagningen och kontrollen av den färdiga 
beläggningen skilja sig åt mellan de två typerna. Slitlagret skall ha en 
vattenkänslighet större än 70 % och bind-, bär- och justeringslager större 
än 75 %, (Vägverket, ATB Väg Kapitel F, 2004). För att testa 
vattenkänsligheten tas tio borrkärnor upp eller tillverkas i laboratorium. 
Hälften av provkropparna vattenmättas under sju dagar i 40 °C med 
undertryck. Sedan utförs draghållfasthetstest på provkropparna.  
Vattenkänsligheten definieras som förhållandet i procent mellan 
draghållfastheten hos de vattenmättade och torrlagda provkropparna, 
(FAS, FAS Metod 446-01, 2001). 
 
Om granulat inblandas i slitlager för en väg med ÅDTk större än 2000 
fordon skall en kontroll av nötningsresistansen genom prallmetoden 
göras, (Vägverket, ATB Väg Kapitel F, 2004). För testet tas minst fyra 
provkroppar upp genom borrning eller tillverkas i labb. Provkroppen 
placeras tillsammans med vatten i en behållare, ovanpå läggs 40 stålkulor. 
Behållaren sluts och sätts i rörelse så att kulorna slår mot ovansidan av 
provkroppen. Nötningsresistansen räknas ut genom att ta skillnaden 
mellan höjden på provet innan och efter nötningen delat med 
provkroppens skrymdensitet, (FAS, FAS Metod 471-03, 2003). 
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Penetration hos granulatet skall undersökas, om den ligger under 15 skall 
en särskild utredning genomföras för att bestämma lämplig 
inblandningsmängd. I receptet skall det gamla bindemedlets mjukpunkt 
och penetration redovisas samt mängden granulat som används. 
Tillsatsen av granulatet skall behållas i konstant mängd, om tillsatsen 
förändras två viktprocentenheter skall ett nytt arbetsrecept tas fram, 
(Vägverket, ATB Väg Kapitel F, 2004). 

3.5.2  Krav på varmtillverkade massor 
Det ställs samma krav på en asfaltbeläggning som innehåller granulat som 
på en beläggning bestående av enbart jungfruliga material. Proven kan 
göras på borrkärnor eller i labb tillverkade packningsprover. Då tester 
göras på borrprov tas alltid tre uppsättningar av provet upp. En 
uppsättning undersöks av ett ackrediterat laboratorium eller ett 
laboratorium som både beställare och entreprenör godkänt, en 
uppsättning får beställaren för att göra kontroll tester om det anses 
nödvändigt och den sista uppsättningen sparas av beställaren för att 
undersökas av ett oberoende laboratorium om en tvist uppstår. 
Beställaren skall alltid informeras när en provtagning skall äga rum så att 
denne har möjlighet att närvara, (Vägverket, ATB Väg Kapitel F, 2004). De 
prov som är obligatoriska för alla vägar lagda med varmteknik redovisas i 
Tabell 3-2 på nästa sida. 
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Tabell 3-2 Kvalitetskontroll massabeläggning 

För slitlager innehållande granulat med en ÅDTk >2000 tillkommer ett 
extra test för nötningsresistansen, kraven är givna utifrån ÅDT och visas i 
Tabell 3-3 nedan, (Vägverket, ATB Väg Kapitel F, 2004): 
  

Parameter Villkor Krav Provningsfrekvens, 
minimum 

Bindemedelskvalitet 
(mjukpunktsförändring) 

 Max enligt typlad för 
ABT, ABS, ABD, ABb och 
AG 

1 prov för varje påbörjad 
kvantitet om 10 000 ton 

Bindemedelshalt och 
Kornstorleksfördelning 

 Max enligt kontrollblad 1 prov för varje påbörjad 
kvantitet om 800 ton1) 

Marshallhålrumshalt  Max enligt kontrollblad Vartannat prov uttaget för  
Bindemedelshalt + 
kornstorlek 1) 

Hålrumshalt beläggning ÅDTk>1 0
00 

Max enligt kontrollblad 1 prov för varannan delyta 
om 3 000 m2 2) 

 ÅDTk<1 0
00 

Max enligt kontrollblad 1 prov för var tredje delyta 
om 3 000 m2 2) 

Deformationsresistens   1 prov för varje delyta om 
40 000 m2 1)3) 

Vattenkänslighet Förprovn
ing, täkt 

>70 % för slitlager 
>75 % för övriga 

1 gång per år  

 Förprovn
ing, 
granulat 

>70 % för slitlager 
>75 % för övriga 

Vid mängd >2 000 ton. 
Därefter 1 prov för varje 
påbörjad mängd om 8 000 
ton per beläggningstyp. 

Tjocklek/mängd 
 

ÅDTk>1 0
00 

<5 % avvikelsenedåt 1 prov för varannan delyta 
om 3 000 m2 

 ÅDTk<1 0
00 

<5 % avvikelsenedåt 1 prov för var tredje delyta 
om 3 000 m2 

1) Dock minst ett prov per objekt,  
2) Dock minst två prov per objekt>3 000 m2 
3) Avser beläggningstyp ABb 
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Treafik 
ÅDTk.just 

Prallvärde i cm3 
Slitlager Trafikerat bär-, 

bind- eller 
justeringslager 

>7000 <20 <40 
3500–7000 <24 <40 
1500–3500 <28 <45 

500–1500 <36 <45 
0–500 <50 <50 

Tabell 3-3 Vägens slitage i olika trafikklasser enligt Prall- metoden  
(källa: ATB Väg Kap F) 

Innan granulatet får användas i en asfaltmassa görs penetrations- och 
mjukpunktstest på extraherat bindemedel. Resultaten av testen skall 
redovisas i arbetsreceptet tillsammans med uppgifter om hur mycket 
granulat som används. Penetrationen skall ha ett värde över 15 för att 
tillgodoräknas som bindemedel. Tillsatsen av granulatet skall behållas i 
konstant mängd, om tillsatsen förändras två viktprocentenheter skall ett 
nytt arbetsrecept tas fram. För att kontroller att arbetsreceptet följs skall 
hålrumshalten, bindemedelshalten och stenmaterialets siktningskurva 
bestämmas. För att kontrollera detta skall minst ett prov tas per 800 ton 
tillverkad massa om stenstorleken är mindre än 16 mm, vid stenstorlek 
större än 16 mm utförs minst ett test per 1200 ton, (Vägverket, ATB Väg 
Kapitel F, 2004). 

3.5.3  Krav på kalltillverkade massor 
För att framställa arbetsrecept undersöks granulatets vattenhalt, 
siktkurva, bindemedlet extraheras och bindemedelshalten och dess 
egenskaper undersöks samt att kornstorleksfördelningen hos det 
extraherade stenmaterialet kontrolleras. För varje påbörjat 2000 ton skall 
ett prov tas från inmatningsbandet, detta prov kan bestå av 100 % 
granulat eller en viss inblandning av nytt stenmaterial. Proven analyseras 
med avseende på kornfördelningskurva, bindemedelshalt och vattenkvot 
enligt Tabell 3–4 på nästa sida. 
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Tabell 3-4 Krav på sammansättning av kall återvinningsmassa 

För objekt med en ÅDTtot > 500 skall även funktionskrav på packade 
provkroppar uppfyllas, se Tabell 3-5 nedan. Vid funktionsprovningen skall 
en provserie tas ut för varje påbörjat 8000 ton, dock minst ett prov per 
objekt. Om flera små objekt tar massa från samma uppställning kan dessa 
räknas som ett och samma objekt.  
 

Parameter Bärlager Slitlager Storhet 
Hålrumshalt,  5–15 3–13 volym% 
Stabilitet enligt Marshall vid 
25 °C 

>7 >5 kN 

Styvhetsmodul >2000 - MPa 
Pressdraghållfasthet, torra 
prov 7 dygn 

- >200 kPa 

Vidhäftningstal, medelvärde  
av 3 provkroppar 

>50 
 

>60 % 
 

ATB väg F sid 37 Krav på kall återvinningsmassa,  
ÅDTt 500–1500. 

Tabell 3-5 Krav på kall återvinningsmassa 

3.6 Alternativa användningsområden för asfaltgranulat 
Det finns en mängd alternativa användningsområden för granulatet i 
obundna lager. Fördelen med denna typ av användning är att den kräver 
ingen eller liten inblandning av nytt bindemedel, (Westergren, 2004). 

3.6.1  Förseglat asfaltgranulat 
Granulatet kan efter en grov sortering eller krossning användas som 
förstärkning på lågtrafikerade vägar. Genom att lägga ut 140–150 kg/m2 

Parameter Krav 
Bärlager 

Krav 
Slitlager 

Storhet 

Restbitumenhalt  4,4–6,5  vikt% 
Restbitumenhalt  5,0–7,5 vikt% 
Vattenkvot (vatten/torrt 
granulat) i vikt-% 

Max 5 % vikt% 

Siktningskurva för 
extraherat stenmaterial 

Redovisas  
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granulat på vägen med hjälp av en asfaltläggare erhålls ett 
förstärkningslager som efter vattning och packning är redo för 
ytbehandling. För att packa massorna tillräkligt krävs det att en sex tons 
vibrerande vält eller en tung statisk vält används. När ytan torkat och 
packats av trafiken kan en ytbehandling, som med fördel är av typen Y1B 
4–8 eller Y1B 8–11 (enkel ytbehandling på bituminöst underlag med 
pågrus i stenstorleken 4–8 mm eller 8–11 mm). Ytbehandlingen sker 
genom att bindemedlet sprutas på ytan, likt klistring därefter sprids 
pågruset ut över ytan varpå den fäster och ytbehandlingen är klar, 
(Westergren, 2004).  

3.6.2  Obundet material i bär- och förstärkningslager 
Obundet material till bär- och förstärkningslager kommer med fördel från 
uppgrävda asfaltmassor på grund av sitt lägre bitumeninnehåll. Tester har 
visat att denna typ av massa har lika bra eller bättre lastfördelande 
förmåga jämfört med vanligt krossat bärlagermaterial. Dock skall granulat 
inte användas till bär- och förstärkningslager i överbyggnaden som utsätts 
för stora statiska belastningar så som parkeringsplatser, då risken för 
deformationer är stor i dessa ytor, (Westergren, 2004).  
 
När granulatet är krossat och sorterat i rätt fraktion ser förfarandet vid 
utläggning ut på liknande sätt som för vanligt bärlagermaterial, alltså 
antingen med en väghyvel eller med en hjullastare. Lagertjockleken bör 
ligga mellan 8–15 cm per lager. Granulatet är svårare att packa jämfört 
med valigt bärlagermaterial men det är av största vikt att packningen blir 
väl utfört för att erhålla bra bär- eller förstärkningslager. För att 
underlätta packningsarbetet vattnas granulatet så att en vattenkvot på 4–
6 % uppnås. Packningen bör utföras av en tung vält (15 ton) som packar 
med låg frekvens och hög amplitud för att packa materialet på djupet. När 
granulat används till bär- och förstärkningslager är det bra om ytan får 
ligga några veckor efter vältningen och packas av trafiken. Då kan tidiga 
spårbildningar rättas till vid asfaltering. När ytan skall trafikbelastas är det 
fördelaktigt att välta ytan med en gummivält som knådar massan vilket 
leder till ett bättre slutresultat, (Westergren, 2004).  

3.6.3  Obundet slitlager 
Granulat i fraktionerna 0–11 mm eller 0–18 mm kan användas som 
slitlager på lågtrafikerade grusvägar. För att ytterligare förbättra 
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granulatets egenskaper för detta ändamål kan det blandas med grus. 
Granulatet läggs ut med en väghyvel på liknande sätt som vanligt väggrus 
med en lagertjocklek på 50 mm, som vid behov kan hyvlas om. Det 
positiva med granulatet är att det till viss del binder dammet medan det 
negativa med denna typ av slitlager är att den i vissa fall har en tendens 
att spricka och potthål kan uppkomma, (Westergren, 2004).  

3.6.4  Stödremsor 
Granulat som siktas till ett 0–18 kan användas som stödremsa längs 
beläggningskanter. Fördelen med att använda granulat är att det har en 
viss bindande förmåga tack vare bitumenet, som därmed håller ihop 
stödremsan till exempel vid skyfall när mycket vatten skall rinna av vägen. 
Stödremsan packas enkelt med hjälp av lastbilshjulen vilket gör 
utförandet effektivt. Användandet av granulat till stödremsor har ibland 
fått kritik för att den till utseende liknar övrig beläggning, men och andra 
sidan finns det bergtäkter med mörka bergarter så som diabas som också 
färgmässigt liknar övrig beläggning, (Westergren, 2004).  

3.6.5  Övriga användningsområden 
Andra användningsområden för granulatet är som material vid tillfälliga 
lagningar av uppgrävning för vattenskador, potthål och andra skador. 
Tanken är då att granulatet används tills den slutgilltliga lagningen utförs 
och till dess erhålls en yta som är förhållandevis jämn och skyddar 
underbyggnaden från vatten, (Westergren, 2004).  
 
Granulatet kan även användas som kombinerat bär- och slitlager på 
tillfälliga byggator. Där den minimerar damspridningen och stenskott 
samtidigt som ytan är lätt att reparera om några skador uppkommer. 
Vägytans jämnhet blir inte alltid den bästa men fördelen med att använda 
granulatet på detta sätt är att det lätt går att ta upp och återanvända på 
annan plats, (Westergren, 2004).  

3.7 Asfaltverk med varm tillverkning 
Det finns i huvudsak två typer av asfaltverk vid tillverkning av varm massa, 
diskontinuerliga och kontinuerliga. Diskontinuerliga asfaltverk, också 
kallat satsblandningsverk, är de vanligaste förekommande typerna av verk 
i Sverige och är ofta fasta anläggningar. I satsblandningsverk blandas 
asfalten precis som det låter i satser om 1000–5000 kg. Dessa är att 
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föredra vid tillverkning där många byten av asfalttyper är vanliga och 
kapaciteten för en sådan anläggning brukar ligga på 80–300 ton/h 
(Andersson & Danielsson, 1995). Kontinuerliga asfaltverk kan också 
benämnas trumblandningsverk och är vanligt förekommande i bland 
annat USA och Frankrike. Dessa typer av verk är att föredra vid tillvekning 
av stora volymer och få byten av asfaltsort och brukar ha en kapacitet på 
40–600 ton/h (Andersson & Danielsson, 1995). Denna typ av verk kommer 
inte att beskrivas enligt arbetets avgränsningar likaså gäller metoder för 
halvvarm tillverkning av asfalt. 

3.8 Tillverkning av asfalt i satsverk 
Satsblandningsverk är ofta fasta anläggningar som placeras i förbindelse 
med bergtäkter för att minska transporterna då stenmaterialet utgör över 
90 % av den färdiga produkten asfalt.  
Satsverken i sig kan vara utformade på en mängd olika sätt. Nedan 
presenteras en allmän beskrivning av materialet och de viktigaste stegen i 
processen. 
 

 
Figur 3-5 Kalldosering med bandmatare (källa: FAS Asfaltbok) 

Dosering också kallat kalldosering är det första steget i processen och här 
är stenmaterialet uppdelat i ett antal fickor, se Figur 3-5. Uppdelningen 
sker efter de olika fraktioner som sedan blir beståndsdelar i asfalten. Det 
mest optimal är att ha en ficka för varje fraktion på så viss behöver inte 
fickorna tömmas mellan tillverkning av olika asfaltsorter. Vid ett normalt 
satsverk brukar det finnas mellan 6–15 fickor som vardera rymmer 8–15 
m3. I detta steg skall dosering av de olika stenfraktionerna ske efter ett 
förutbestämt recept. För att mäta upp rätt mängd används bordsmatare, 
vibromatare eller bandmatare. Bordsmataren är en gammal typ av matare 
som sällan förekommer och vibromataren ger en dålig dosering av fina 
material och bör därför endast användas till grövre material. 
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Bandmataren är den idag vanligaste förekommande doseringsapparaten. 
Bandmataren består av korta horisontella transportband som finns under 
varje materialficka och är steglöst reglerbara. Beroende på 
materialfickans öppning och transportbandets hastighet regleras 
doseringen. Dessa små transportband skickar i sin tur vidare materialet till 
ett större transportband som är utrustad med en våg så det sammansatta 
stenmaterialets mängd kan bestämmas innan det skickas in i 
torktrumman. Det förekommer även bandmatare där de korta 
transportbanden under varje materialficka har ersatts av ett långt 
transportband som skickar materialet vidare in i torktrumman. 
(Andersson & Danielsson, 1995) 

 
Figur 3-6 Torktrumma (källa: FAS Asfaltbok) 

Torkning är nästa steg i processen och här skall stenmaterialet torkas och 
hettas upp så att en tillräcklig blandningstemperatur uppnås. 
Torktrumman är en cylindrisk trumma som är cirka nio meter lång och två 
meter i diameter, Figur 3-6. Trumman är vinklad mellan tre och sex grader 
ner mot en brännare som sitter i ena änden medan materialet kommer in 
i andra änden av trumman. Det är viktigt att stenarna som skickas in i 
torktrumman består av en blandning mellan fint och grovt stenmaterial 
för att få en så jämn temperaturfördelning som möjligt i stenmaterialet. 
Brännaren som hettar upp stenmaterialet eldas oftast med eldningsolja 
men det förekommer brännare som eldas med tjockolja eller propangas. 
Första delen av trumman är utrustad med så kallade skovlar som ser till 
att stenmaterialet slungas runt och fördelas i hela trumman. Någonstans i 
denna del av trumman finns ångzonen där vattnet i stenen övergår till 
ånga. Den andra delen av trumman är också utrustade med skovlar men 
deras uppgift är att hålla materialet i periferin så att lågan från brännaren 
inte kyls av. Rökgaserna som bildas i trumman har motsatt rörelseriktning 
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jämfört med stenmaterialet. Dessa rökgaser har en förmåga att ta med sig 
filler och leds därför genom en grovavskiljare där de största 
beståndsdelarna i fillret avskiljs och går tillbaka till det ursprungliga 
stenmaterialet. De minsta beståndsdelarna går vidare till en rökgasrening 
där de avskiljs från gaserna och samlas upp i en silo som används senare i 
processen. I slutet av trumman finns en elevator som lyfter stenmaterialet 
till centrum av trumman där materialet leds vidare genom en störtränna 
för att sedan lyftas upp av en varmelevator som för det vidare till siktarna. 
I störtrännan mäts även stenmaterialets temperatur för att kunna fastslå 
att rätt blandningstemperatur uppnåtts. (Andersson & Danielsson, 1995) 

 
Figur 3-7 Fillersystem med mellanficka (källa: FAS Asfaltbok) 

Filler som kommer med rökgaserna från torktrumman via grovavskiljaren 
går genom en rökgasrening, också kallas stoftfilter, där det sista fillret 
skiljs från gasen. Fillret som samlas på botten av stoftfiltret transporteras 
vidare med en bottenskruv och en transportskruv till en fillerelevator för 
att lyftas upp till en fillersilo. När det sedan är dags att dosera filler till 
asfaltblandaren sker detta genom en slussmatare som med hjälp av en 
transportskruv skicka fillret till en fillervåg. Under fillervågen sitter 
ytterligare en slussmatare som förser asfaltblandaren med filler. Det är en 
stor fördel om det fillermaterial som skickas in i asfaltblandaren är varmt 
så det inte kyler asfalten (Andersson & Danielsson, 1995) för mycket. För 
att lösa detta kan en mellanficka placeras högst uppe i fillersilosen med en 
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doseringsskruv under sig som på detta sätt skickar varm filler till 
asfaltblandaren, Figur 3-7. (Andersson & Danielsson, 1995) 
 
Siktning går ut på att dela upp 
stenmaterialet efter ett antal 
kornstorleksgränser och det är 
stenmaterialet som kommer från 
torktrumman som skall siktas. Det kan 
tyckas onödigt att sikta ett stenmaterial 
som är så väl doserat från 
kalldoseringsanläggningen, men det finns 
en mängd anledningar till varför en siktning 
är nödvändig i detta skeda. Bland annat att 
fraktionerna i kalldoseringen inte stämmer 
överens med siktdukarnas maskvidd (hålstorlek), att fillret separeras från 
övrigt stenmaterial i torktrumman som medför att stenmaterialet 
kommer att ha en annan kornstorleksfördelning efter torkningen och att 
det stenmaterial som finns i kalldoseringsfickorna i sig har under- och 
överkorn vilket betyder stenar som är mindre eller större än den givna 
fraktionen. De siktar som används i ett satsblandningsverk är uteslutande 
av typen vibrerande frisvängande siktar av olika utföranden. Vibrerande 
frisvängande siktar har oftast fem till sex siktplan med den största 
maskvidden i det översta planet, den näst största under och så vidare. Det 
översta siktplanet kallas skumsåll och är en grov siktduk som har till 
uppgift att sortera bort överkornen som ej skall vara med i massan. Det 
material som inte passerar genom en viss maskvidd skickas ner i en 
varmstensficka medan det stenmaterial som passerar genom siktplanet 
skickas ner till det underliggande siktplanet. På så viss fördelas stenarna i 
de varmstensfickorna som finns. Avgörande för siktningens resultat är 
vilken mängd och med vilken hastighet som stenmaterialet skickas in i 
sikten. Om materialflödet är för högt kommer framför allt de övre 
siktplanen ha svårt att hinna släppa igenom de avsedda fraktionerna. 
Genom att använda siktdukar med större maskvidder än vad fraktionen 
tillåter erhålls ett bättre resultat. En typ av asfaltmassor som kan ställa till 
bekymmer för siktarna är de så kallade skelettmassorna, som till exempel 
ABS massor där cirka 50 % av stenmaterialet tillhör den största fraktionen 
i blandningen vilket medföra att översta siktduken blir mycket belastad. 
Genom att använda återföringsspjäll kan de största stenarna skickas till 

Figur 3-8 Siktanläggning  
(källa:FAS Asfaltbok) 
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rätt ficka men då kommer de ovanpåliggande siktdukarna vara måttet på 
största stenstorleken. (Andersson & Danielsson, 1995) 

 
Figur 3-9 Varmstensfickor (källa: FAS Asfaltbok) 

Varmstensfickor är isolerade fickor där stenmaterialet hamnar efter 
siktningen. De fungerar som en sista doseringsstation till den 
underliggande stenvågen. Det vanligaste är att ha lika många 
varmstensfickor som siktplan, alltså fem till sex stycken. Idag förekommer 
även stora verk som har flerdubbla rader med varmstensfickor, seFigur 3-9. 
Genom spjällsystem styrs stenmaterialet till den avsedda varmstensfickan 
och fördelen med verk med flerdubbla rader är att de slipper tömma 
fickorna mellan byten av massasort. En del satsverk är utrustade med by-
pass fickor som stenmaterialet leds av till innan sikten, dessa används när 
det är stora massor som skall tillverkas. Med tanke på att stenmaterialet 
som skickas ner i dessa fickor inte är siktat måste stenmaterialet som 
finns i kalldoseringsfickorna vara välkänt. Att känna till nivån i 
varmstensfickorna är av största vikt för att kunna styra matningen i 
kalldoseringen och därför är varmstensfickorna utrustade med nivågivare. 
På de gamla verken anger givarna max-, medel- och minnivå medan de 
nyare verken är försedda med mer känsliga givare, (Andersson & 
Danielsson, 1995). 
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Bindemedel finns i en mängd olika utföranden men vanligtvis håller 
satsverken med två typer av bindemedel ett mjukt och ett hårt. Vissa 
satsverk är utrustade med blandningsutrustning och på så vis kan de i 
stort sätt blanda till alla möjlig kombinationer av bindemedel utifrån 
sammanblandning av mjukt- och hårt bindemedel. Bindemedlet lagras 
med fördel i stående isolerade tankar, som rymmer 45 till 100 ton. 
Anledningen till att stående tankar är att föredra är dels att 
värmeförlusterna mot markytan minimeras och tillförseln av syre som i 
kombination med värme bidrar till att bindemedlet åldras. För att kunna 
hantera bindemedlet måste det hållas varmt, vilket åstadkoms genom 
rörsystem i tankar och pumpar där hetojla cirkuleras. Hetoljesystemen 
drivs antigen med elpatroner eller oljebrännare. Bindemedlet 
transporteras sedan vidare till spridarsystemet i asfaltblandaren genom 
isolerade rörsystem som antigen värms upp av elslingor eller 
hetoljesystem. Doseringen av bindemedel sker antingen genom en 
bindmedelsvåg eller också via en genomströmningsmätare. Då 
genomströmningsmätare används är det viktigt att känna till sambandet 
mellan temperatur, volym och vikt för att en korrekt dosering av 
bindemedlet skall ske. (Andersson & Danielsson, 1995) 
 
Tillsatsmedel finns det i många utföranden med olika syfte men med 
gemensam nämnare att förbättra asfaltens egenskaper. I satsverk 
används främst fibrer och polymerer som tillsatser men andra 
inblandningar kan förekomma. (Andersson & Danielsson, 1995) 
 



28 
 

 
Figur 3- 10 Skärmdump från system för processtyrning av asfalttillverkning. 

Processtyrning eller automatik är den del av satsverken som genomgått 
den största förändringen den senaste tiden. Från de tidigare satsverken 
som på 1970-talet manövrerades med relästyrning till dagens verk som i 
stort sett helt kan styras med hjälp av en processdator. Dock har 
utvecklingen med processdatorer varit störst på den varma delen av 
processen, alltså efter kalldoseringen. Den varma delen av processen styrs 
efter de asfaltrecept som är inlagda i datorn. Det går inte att överlämna 
processtyrningen helt åt ett datasystem, det är viktigt att processen 
övervakas av kunnig personal som kan utföra de  
justeringar som kan behövas under tillverkningen, (Andersson & 
Danielsson, 1995). 
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Figur 3-11 Varmdosering (källa: FAS Asfaltbok) 

Varmdosering är sista steget innan asfalten skall blandas och här vägs de 
olika ingredienserna in efter ett förutbestämt recept. Bindemedlet vägs 
antingen i en bindemedelsvåg eller via en genomströmningsmätare, filler 
(egenfiller och kalkfiller) vägs var för sig i en speciell fillervåg och de olika 
stenmaterialfraktionerna vägs en i taget i en stenvåg, se Figur 3-11. För att 
undvika snedbelastning i stenvågen är det viktigt att stenmaterialet blir 
jämnt fördelat så att inte allt tungt material hamnar på en sida medan det 
lätta materialet hamnar på den 
andra. (Andersson & Danielsson, 
1995) 
 
Blandning är det sista steget i 
tillverkningsprocessen av asfalt. 
För att blanda stenmaterial, filler, 
bindemedel och eventuella 
tillsatsmedlen använd i satsverk 
en så kallad tvångsblandare, Figur 

3-12. En tvångsblandare består av 
en kammare som är utrustad med Figur 3-12 Tvångsblandare (källa: FAS Asfaltbok) 
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två roterande axlar med ett antal armar och blad. Kammaren är försedd 
med en lucka i botten där den färdiga asfalten töms i en transportvagn 
kallad hund som transporterar asfaltmassan till lagringsfickorna. 
Tvångsblandaren är utsatt för hårt slitage.  Därför är delarna tillverkade av 
en hård metall som bättre står emot nötningen och utformade så att de 
lätt skall kunna bytas ut. 
 
Ett vanligt förekommande begrepp vid blandning är cykeltid som t ex kan 
mätas som tiden mellan två lucköppningar i tvångsblandaren och brukar 
vara 45–55 sekunder för moderna satsverk. Cykeltiden ger ett mått på hur 
effektiv blandaren är. (Andersson & Danielsson, 1995) 

 
Figur 3-13 Hundbanor samt lagringsfickor (källa: FAS Asfaltbok) 

Lagringsfickor är de fickor där asfalten förvaras i väntan på utlastning till 
lastbilarna. Asfalten transporteras till lagringsfickorna av den så kallade 
hunden som löper på en räls kallad hundbana, Figur 3-13. Om 
lagringfickorna är fel utformade kan problem så som separation, sänkt 
temperatur och oxidation av asfalten uppkomma. En bra utformad 
lagringsficka med liten risk för separation är rund med en 66 graders 
konvinkel och har en stor rund tömningsöppning. För att behålla 
temperaturen i asfalten bör fickorna dessutom vara isolerade och 
utrustade med ett varmhållningssystem som oftast består av elslingor 
eller ett hetoljesystem. Om asfalten skall kunna förvaras i lagringfickorna 
under en längre tid bör även i- och urlastningsluckorna förses med en så 
god tätning som möjligt för att förhindra oxidation. (Andersson & 
Danielsson, 1995) 
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3.9 Varm återvinning i satsverk 
Den varma återvinningen i satsverk har i många länder kommit betydligt 
längre än i Sverige, det räcker att se till vårt grannland Finland där en 
betydligt högre inblandning av granulat sker med framgång. Men även i 
Sverige har utvecklingen gått framåt där varm återvinning i satsverk 
utförts med 20–30 % inblandning av granulat, (Westergren, 2004). 
Fördelen med den varma återvinningen i förhållande till den kalla- och 
halvvarma återvinningen är att asfalten kan användas till alla typer av 
beläggningar och oavsett ÅDT. Dock finns det lite material publicerat inom 
område varm återvinning i satsverk båda vad gäller kall inblandning men 
även användning av parallelltrumma. 
 
Det finns huvudsakligen två sätt att värma upp granulatet som skall 
blandas in i processen, antingen överhettas stenmaterialet i torktrumman 
som i sin tur värmer upp granulatet eller också värms granulatet upp med 
en parallelltrumma.  
 
Överhettning av stenmaterialet är en förhållandevis billig och enkel 
metod för inblandning av granulat. Det enda som behövs är en ficka till 
granulatet, ett par transportband och en elevator så är verket redo för 
inblandning av granulat. Lyckade försök med inblandningshalter upp mot 
20–25 % har gjorts men inblandningshalter mindre än 20 % är generellt 
att rekommendera, (Westergren, 2004). Nackdelen med överhettning av 
stenmaterialet är att det dels är energikrävande och dels i viss mån 
skadligt för både det nya och gamla bindemedlet som hårdnar på grund 
av den höga temperaturen. Exempel på temperaturkorrigering för 
stenmaterialet på grund av fuktinnehållet i granulatet och för att uppnå 
rätt sluttemperatur på massan kan avläsas från Figur 3-14 och Tabell 3-6. 

 
  

Tabell 3-6 Korrigering av stenmaterialets 
temperatur för fuktinnehållet i granulatet 
(källa: Asphalt) 

Figur 3-14 Förhållande mellan 
stenmaterialets temperatur, granulathalt 
och sluttemperatur på massan (källa: 
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Uppvärmning i parallelltrumma innebär en betydligt större investering då 
en ny trumma måste köpas in utöver ovan nämnd utrustning. En 
parallelltrumma kan fungera på två huvudsakliga sätt. Genom att 
överskottsvärmen från torktrumman leds över till parallelltrumman som i 
sig skonsamt värmer upp granulatet, (Jönsson & Tyllgren, 1995) eller 
genom att parallelltrumman har en egen brännare som värmer upp 
granulatet och sedan skickar rökgaserna från parallelltrumman vidare till 
torktrumman där de förbränns, (Westergren, 2004). Användandet av 
parallelltrumma är betydligt vanligare i andra delar av Europa än i Sverige 
där den fortfarande är ganska sällsynt.  
 
I ett satsverk kan granulatet tillsättas på fyra sätt enligt Figur 3-15 till 3-17 
nedan: 
 

1. Inblandning direkt i blandaren–kallt granulat tillsätts i blandaren där 
det värms upp av det överhettade stenmaterialet.  

Figur 3-15 Inblandning direkt i blandaren (källa: Handbok för återvinning av asfalt) 

 
2. Inblandning i elevatorn–kallt granulat tillsätts innan varmelevatorn 

och sedan följer det varma stenmaterialet genom hela processen. 

Figur 3-15 Inblandning i elevator (källa: Handbok för återvinning av asfalt) 
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3. Inblandning i torktrumman–kallt granulat tillsätts en bit fram i 
torktrumman där det värms upp av stenmaterialet. 

Figur 3-16 Inblandning i torktrumman (källa: Handbok för återvinning av asfalt) 

 
4. Inblandning genom parallelltrumma–kallt granulat tillsätts i en 

parallelltrumma där det värms upp sedan transporteras det direkt 
till blandaren utan att passera elevatorn och sikten. 

Figur 3-17 Inblandning genom parallelltrumman (källa: Handbok för återvinning av asfalt) 

 
Vid inblandning av granulat i satsverk är metod ett och fyra de två 
vanligaste metoderna i Sverige. De övriga två metoderna där granulatet 
följer det övriga stenmaterialets väg kan innebära problem då det gamla 
bitumenet har en tendens att fastna i siktar och i transportsystemet. 

3.10 Tillverkning av kall asfalt i kontinuerliga verk 
Kalla massor kan normalt inte tillverkas i satsblandningsverk, för detta 
ändamål används istället mobila kontinuerliga verk. De mobila 
anläggningarna kan sättas upp i närheten av projektet, på så vis kan 
transporterna för den färdigblandade asfalten minskas. De mobila verken 
är satta på hjul för att det skall gå smidigt att förflytta dem. 
Etableringstiden för ett sådant verk är bara några timmar, (Westergren, 
2004). Frånsett tillsatsen av asfaltgranulatet ser tillverkning av kalla 
återvinningsmassor och massor med enbart jungfruliga material likadant 
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ut. Verken kan skilja sig något åt mellan leverantörer men i stort sett ser 
processen ut enligt Figur 3-8. 
 
Dosering sker genom 
kalldosering. Materialet kan 
initialt vara uppdelat i två eller 
tre fickor, till exempel två 
fickor med granulat i olika 
fraktioner och en ficka med 
nytt stenmaterial i en 
kompletterande fraktion. Eller 
så lastas det nya 

stenmaterialet direkt från 
lastbilar. Granulat och sten 

släpps ner på transportören och får där sin slutliga gradering. 
Transportören för materialet till blandaren där emulsion och eventuellt 
vatten tillsätts. Vattnet har en smörjande effekt på en emulsionsmassa. 
Därför tillsätts vatten och materialet torkas inte. Kallblandad asfalt kan 
framställas från rumstemperatur till 50 °C, (NVF, 2000).  Bindemedlet har 
en temperatur på 50–70°C men granulatet och stenmaterialet värms inte 
upp. Eftersom massorna inte upphettas till särskilt höga temperaturer kan 
massor innehållande det cancerframkallande ämnen som går under det 
gemensamma namnet PAH, även kallat stenkolstjära, användas vid 
kallåtervinning. Bindemedel innehållande PAH förbjöds 1973 och är inget 
miljö eller hälsoproblem så länge det inte hettas upp, (Westergren, 2004). 
 
Blandning sker normalt genom stegvis inblandning. Som namnet antyder 
sker inblandning av emulsion, granulat och stenmaterial stegvis i 
blandaren som består av skruvar som rör om och tvångsblandar 
materialet så att alla ytor täcks av emulsion, (Westergren, 2004).  
 
Bindemedel som används vid kalltillverkning av asfalt är av typen 
bitumenemulsion men även skummat bindemedel används. För 
emulsioner är mjukbitumen som bas vanligast förekommande, 
(Westergren, 2004). Emulsion är en blandning av icke blandbara vätskor, i 
detta fall vatten och bitumen. För att tillverka bitumenemulsion mals 
bitumen under tryck tillsammans med vatten och stabilisationskemikalier 

Figur 3-18 Tillverkning av kallblandad 
återvinningsmassa i verk (Källa, Handbok för 
återvinning av asfalt) 
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så att bitumenet finfördelas till små droppar i vattnet. När 
bitumenemulsionen blandas med stenmaterialet frigörs vattnet och 
bindemedlet fäster vid stenen, (NVF, 2000). En bitumenemulsion kan 
innehålla 40–80 % vatten, (Nynäs, 2006). Skummat bitumen har fått sitt 
namn av den process som sker precis innan bitumenet blandas med 
stenmaterialet i kallverket. Bindemedlet hettas upp till 180 °C och förs ut 
genom ett munstycke där en till två procent vatten sprutas in i den varma 
massan tillsammans med tryckluft vilket gör att bitumenet skummar och 
sväller upp till 20 gånger sin volym. Den ökade volymen ökar bitumenets 
vidhäftningsförmåga, (McKelvey, 1/2004). För att komma ifrån 
användningen av emulsionskemikaler har försök gjorts med 
rapsoljederivat så kallat ROD.  Det är en naturlig produkt som framställs 
genom kallpressning av oljeväxter som raps och ryps. Den har förmåga att 
fördela bitumenet och på så vis minskar viskositeten och kallblandning blir 
möjlig. ROD tros ha en uppmjukande förmåga på gammalt bitumen, 
försök har gjorts för att bevisa att denna förmåga ger en med tiden 
växande hållfasthet hos massor innehållande returasfalt. En massa 
innehållande ROD anses dra nytta av att läggas i upplag ett par dygn för 
att ge medlet ordentlig tid att mjuka upp det gamla bindemedlet, 
(Tyllgren, 2004). 
 
Inblandning av vatten i stenmaterialet gör massans mer lätt hanterlig och 
packningen smidigare. Den optimala vattenkvoten för kallblandad massa 
ligger runt 7 %. Vatteninblandningen är beroende av stenmaterialets 
ingående fuktighet, om fuktkvoten överstiger 5 % bör inget extra vatten 
tillsättas eftersom bitumenemulsionen i sig innehåller vatten. Väderleken 
beaktas vid val av vatten tillsättning, vid varmt och torrt väder tillsätts 
mera vatten medan mindre tillsätts vid fuktig väderlek, (Westergren, 
2004). 
 
Packning skiljer sig något från varma massor då en gummivält behövs för 
att göra beläggningen tät genom en knådande effekt, (Westergren, 2004). 
De kontinuerliga verken är mobila verk som kan etableras nära det 
aktuella projektet och på så vis minska de totala transporterna då 
granulatet återanvänds och en mycket lägre andel nytt stenmaterial 
måste fraktas till platsen. Vid kallåtervinning kan upp till 100 % granulat 
inblandas, vilket gör att transportsträckan till det mobila verket ger ett 
stort utslag på den totala miljöpåfrestningen. Frånsett tillsatsen av 
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asfaltgranulatet ser tillverkning av kalla återvinningsmassor och massor 
med enbart jungfruliga material likadant ut.  

3.11  LCC-Life Cycle Cost 
LCC kan definieras som ”En ekonomisk jämförelse av konkurrerande 
alternativ som tar hänsyn till alla särskilda, signifikanta framtida kostnader 
för ägaren under den relevanta kalkylperioden”, (Nissen, Helgesson, 
Kumar, Schunnesson, & Parida, 2008). LCC är en bra metod att använda 
som underlag vid val mellan olika investeringsalternativ. Det viktigaste när 
en LCC-analys ställs upp är att samma indata tas med för samtliga 
alternativ och att de behandlas med samma noggrannhet. Med hjälp av 
en LCC-analys kan framtida kostnader spåras redan vid 
investeringstillfället. Att ställa upp en LCC-kalkyl i Excel är relativt enkelt 
men tidskrävande. Genom att programmera cellerna i Excel kan modellen 
bli överskådlig och lätt att följa. En nackdel med att använda Excel är att 
vid uppdateringar av programmet kan länkningar och formler i 
beräkningsbladen försvinna och det kan vara svårt att återskapa dessa. 
Alternativet är att använda skräddarsydda lösningar som i regel kräver en 
större investering och utbildning av personal. För att lyckas med en LCC-
analys finns det en rekommenderad arbetsgång för att ingen del ska 
förbises vid uppsättningen av analysen, (Nissen, Helgesson, Kumar, 
Schunnesson, & Parida, 2008). Några av stegen presenteras nedan.  
 
Identifiera problemet 
En LCC-analys ska ligga till grund för beslutsfattande, därför måste det 
kartläggas vad beslutet ska omfatta, redan identifierade alternativ skall 
behandlas, hur analysen ska presenteras samt att alla antaganden som 
kan påverka resultatet skall presenteras, (Nissen, Helgesson, Kumar, 
Schunnesson, & Parida, 2008). 
 
Bestäm ambitionsnivå 
För att LCC-analysen inte ska ta för mycket resurser och tid är det ofta 
nödvändigt att sikta på en mindre fullständig kostnadsmodell. För att 
spara tid och pengar kan det vara nödvändigt att jobba med egna 
antaganden istället för att leta upp de faktiska kostnaderna för alla 
ingående parametrar, (Nissen, Helgesson, Kumar, Schunnesson, & Parida, 
2008). 
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Planlägg analysen 
En LCC-analys ska med fördel börja planeras ”baklänges”. Det vill säga att 
tidpunkten för när beräkningsmodellen ska vara klar ställs upp först. 
Utifrån detta datum prioriteras och läggs arbetet upp. Om tiden visar sig 
vara för knapp måste ambitionsnivåer formuleras om, (Nissen, Helgesson, 
Kumar, Schunnesson, & Parida, 2008). 
 
Klarlägg begränsningar, krav och förutsättningar 
För beräkningen av modellen krävs vissa numeriska värden, så som 
kalkylränta, kalkylperiod, inflation och livslängd. Andra viktiga parametrar 
att väga in i modellen är vilken typ av underhåll som ska beräknas, hur 
driftsäkerheten ska värderas, regler för utvärdering och rangordning av 
alternativ, (Nissen, Helgesson, Kumar, Schunnesson, & Parida, 2008).  
 
Ta fram en LCC-modell 
LCC-modellen är den grafiska beskrivning av de ekvationer som används 
för att räkna ut det aktuella LCC-värdet. Det viktigaste är att modellen är 
överskådlig och begriplig för den eller de personer den ska redovisa de 
aktuella alternativen för, (Nissen, Helgesson, Kumar, Schunnesson, & 
Parida, 2008). 
 
Generera data 
Vid generering av data är det viktigt att komma ihåg att LCC-modellen 
handlar framförallt om en jämförelsemetod vilket innebär att indata inte 
måste vara speciellt exakta för att rangordningen alternativen sinsemellan 
fortfarande skall vara tydlig, (Nissen, Helgesson, Kumar, Schunnesson, & 
Parida, 2008).  
 
Genomför beräkningar och analyser 
All relevant indata läggs in i modellen och resultaten för och olikheterna 
mellan de olika alternativen påvisas. Utifrån detta görs en analys av vilket 
alternativ som är det mest lösamma, (Nissen, Helgesson, Kumar, 
Schunnesson, & Parida, 2008).
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4 Empiri 
Här nedan följer en sammanfattning av den information som framkom 
under intervjuerna med representanter från verken och beläggningssidan 
angående varm återvinning i parallelltrumma, kall inblandning, kall 
återvinning, alternativa användningsområden för granulat och slutligen 
material från beräkningsmodellen . Intervjufrågorna finns som bilaga i 
slutet av arbetet. 

4.1 Intervju vid verk med parallelltrumma 
Beslutsunderlag för investering av parallelltrumma 
Det tre avgörande frågorna som ledde till att Skanskas verk i 
Sperlingsholm investerade i en parallelltrumma var att kommunen ställde 
krav på att massor levererade till dem skulle innehålla returasfalt, det 
fanns ett begränsat utrymme för lagring av returasfalt och att kommunen 
betalde en tippavgift för att bli av med returasfalten. 
 
Information om parallelltrummor fick Sperlingsholm av Maskin Tekniskt 
Centrum (MTC) som är enhet inom Skanska som ansvarar för tekniska 
frågor och lösningar inom olika grenar. Det gjordes även studiebesök till 
Tyskland där utvecklingen av återvinningsmetoder kommit betydligt 
längre än i Sverige. 
 
Trumman som sattes in i verket i Sperlingsholm var ny och montaget 
utfördes av egen personal tillsammans med personal från MTC, 
arbetsledningen sköttes av en driftledare från leverantören. 
 
När verket skulle byggas om för att kunna hantera granulat fanns det 
aldrig något riktigt alternativ till parallelltrumman. Det var främst på 
grund av den höga inblandningsgraden som denna metod valdes framför 
den kall inblandningen. 
 
Drift av verk med parallelltrumma 
Verket i Sperlingsholm har en maximal inblandning av granulat på 40 % 
medan den normala inblandningen ligger på 25 %. De faktorer som 
begränsar inblandningen är kapacitet och kvalitet. Parallelltrumman klarar 
bara av att torka 70–80 ton/h medan det är möjligt att producera 120–
140 ton/h nytt material. Blandas det in för mycket granulat finns det risk 
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att kvaliteten blir sämre samtidigt som tillverkningskapaciteten sänks. 
Andra faktorer som kan ställa till problem är om allt material av en viss 
fraktion tillsätts genom granulat, eftersom styrsystemet hänger upp sig 
om det inte får väga in alla beståndsdelarna i receptet. 
 
De upplever att massor innehållande granulat kan bli bättre än jungfruliga 
massor, då returmassorna kan innehålla sten av högre kvalitet än den som 
finns i täkten samt att bindemedlet har blivit hårdare. Returasfalt blandas 
inte in i toppmassor, skyddsbeläggningar eller handläggningsmassor 
eftersom det kan bildas klumpar av bitumen inuti parallelltrumman. 
Klumparna kan komma med massorna ut till arbetsplatserna där de 
riskerar att skapa släpmärken då de fastnar i läggarens skred. Massor 
innehållande returasfalt kan få för hårt bindemedel vilket leder till att 
handläggningsmassorna blir tyngre att arbeta med. 
 
I parallelltrumman kan granulatet värmas upp till ca 130 °C för vad som 
sågs som rimlig uppvärmningskostnad. Utöver detta kan torktrumman 
behöva överhettas på morgonen för att få upp temperaturen i stålet. När 
granulatet är varmt kan det förvaras i 3–4 timmar i en uppvärmd ficka 
innan blandaren. 
 
Underhåll av verk med parallelltrumma 
Underhållet för en parallelltrumma och torktrumma ser i princip likadant 
ut vad gäller slitdelar. Den stora skillnaden mellan trummorna är att 
parallelltrumman kräver minst två rengöringar per säsong där bitumen 
och finmaterial bilas bort. Detta lager är ca 20 cm tjockt och en rengöring 
beräknas ta två arbetsveckor för en man. 
 
En annan skillnad mellan parallelltrummen och en vanlig torktrumma är 
att parallelltrumman är utrustad med skovlar som ser ut som fingrar och 
är ganska höga medan torktrummans skovlar är något kortare L formade 
plåtar. 
 
Med tanke på att oljeprodukter skickas in i parallelltrumman finns det 
alltid en brandrisk. Under de åtta åren trumman varit i drift har det 
brunnit två gånger. Dessa bränder kräver produktionsstopp vilket leder till 
kostsamt produktionsbortfall. Det finns även en betydande brandrisk vid 
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svetsningsarbete inne i parallelltrumman. Därför måste trumman 
rengöras grundligt innan sådana arbeten får påbörjas. 
 
Återvinningens påverkan på ekonomin  
Insättningen av en ny parallelltrumma inklusive den extra utrustning som 
krävdes för att påbörja inblandning av returasfalt uppskattades kosta ca 
åtta miljoner kronor. Normal avskrivningstid för en sådan anläggning 
brukar vara ca åtta år, dock beräknas den tekniska livslängden till 20–40 
år. 
 
Att påbörja inblandning av returasfalt med hjälp av en parallelltrumma 
medförde driftskostnader så som bränslekostnad för parallelltrumman, 
hanteringskostnader av granulatet och i deras fall även 
transportkostnader då det inte fanns utrymme nog att förvara 
returasfalten i anslutning till verket. Dessutom medförde 
parallelltrumman underhållskostnader så som rengöring av trumma, byte 
av skovlar och andra slitdelar samt ett förhöjt slitage av filter.  
 
Tidigare hade de möjlighet att ta ut 20–30 kr i mottagningsavgift, men 
med tiden har den fått sänkas till ett par kronor för att enbart täcka de 
administrativa kostnaderna. Denna utveckling har skett till följd av att 
kunderna hittat egna användningsområden för returasfalten. 
 
Tillgång till granulat 
Returasfaltens som kommer in till verket kommer från kommuner, privata 
aktörer, vägverket och från interna enheter. Verket tar emot all typ av 
returasfalt förutom tjärasfalt med förhöjt PAH innehåll. Kommunen har 
ganska bra översikt på vilka objekt som kan innehålla PAH massor, men då 
massorna kommer från privata gamla planer eller liknande görs en 
kontroll på plats. 
 
Idag krävs det merarbete för att få in de 10000–12000 tonen returasfalt 
som parallelltrumman kräver per år. Orsaken till att det blivit svårare att 
få tag i massor beror inte på konkurrenter, utan snarare att de som 
lämnar massor har funnit andra användningsområden för returasfalten 
där de till och med får betalt för att lämna den. Tillverkningssidan och 
beläggningssidan har en överenskommelse som ger beläggningssidan 
rabatt på massor beroende på hur många ton returasfalt de kör till verket. 
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I mån av tid krossar verket returasfalten själv och då används en 
semimobil krossanläggning som bygger på en konkross. Konkrossen ger 
ett grövre granulat vilket de föredrar. När tiden inte räcker till tas externa 
krossare in som använder sig av slagkrossar, resultatet blir ett finare 
granulat. 
 
Återvinningens påverkan på miljön 
De har inte gjorts någon analys över hur användandet av en 
parallelltrumma påverkar miljön totalt, men sett ur enbart verkets 
synvinkel så har utsläppen ökat i jämförelse med att enbart tillverka 
jungfruliga massor. 
 
Miljöfördelar som nämns är att det krävs mindre sprängning, det har 
totalt passerat ca 70000 ton granulat genom parallelltrumman sedan den 
togs i drift år 2001. Det motsvarar två sprängningar och därigenom 
besparingar av borrning, sprängning, transporter och så vidare. 
 
Idag drivs både torktrumman och parallelltrumman med eldningsolja 1, 
men det finns planer på att gå över till biogas. Dock är gaspriset kopplat 
till oljepriset vilket gör det lite svårare att beräkna hur lönsam en sådan 
ombyggnad skulle vara. 

4.2 Intervjuer vid verk med kall inblandning 
Metodval 
Samtliga verk som har kall inblandning lastar in granulatet i en matarficka 
med hjullastare. Materialet vägs och transporteras till en mellanficka där 
granulatet ligger tills det släpps ner i blandaren. Maskinisten utgår enbart 
ifrån den kornkurva som tagits fram vid laborationstestet, granulatet 
varken siktas eller värms. Metoden kall inblandning har valts för att inget 
av verken anser sig ha de rätta förutsättningarna för att sätta in en 
parallelltrumma. Att tillsätta granulatet i blandaren är en metod med låga 
investeringskostnader och är inte särskilt kostsamt i avseende på 
underhåll, dessa fördelar pekar samtliga verk på vid frågan om för och 
nackdelar med metoden. Det underhåll som tillkommer på grund av 
återvinningsdelen anses inte särskilt betungande vid verken. Nackdelar 
som lyfts fram är att det är en fuktkänslig metod, att inblandningen inte 
kan ske i lika stor utsträckning som vid användning av parallelltrumma och 
att granulatet är problematiskt att använda sent på säsongen då satserna 
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krymper och temperaturen sjunker. Denna kombination gör att granulatet 
fastnar i fickorna och verken väljer därför att inte alls blanda in granulat 
under dessa tider. 
 
Skanskas verk i Dalby har den längsta erfarenhet av kallinblandning av 
granulat bland de verk som ingått i studien. De startade år 2000 då de 
insåg att de var tvungna att börja använda det material som låg i de 
växande asfaltbergen. Senare har även de tre andra verken byggts om för 
att göra kall inblandning av granulat möjlig. För dessa verk kom beslutet 
från distriktsnivå för att möta kommunernas och Vägverkets miljökrav. 
Samtliga verk har fått hjälp av MTC. Den tekniska lösning som MTC initialt 
gett verken har för vissa verk modifierats innan ombyggnaden. Exempelvis 
ville Dalby ha en kompaktare lösning med kortare materialtransporter än 
MTC förslagit. Andra verk har fått bygga om konstruktionen efteråt, 
Önnestad var till exempel tvungna att förstärka vissa av luckorna i 
granulatmatningen. Räppe och Forserum är de verk som har kortast 
erfarenhet av granulatinblandningen och var även de som idag upplevde 
störts problem med till exempel fukt. De uppgav att de tidigare åren varit 
fyllda med problemlösning men trodde att den kommande säsongen 
skulle bli lättare och att de kommit till rätta med det mesta. 
 
Inblandning av granulat 
Vid Önnestad har de en maximal inblandning på ca 7 %, en nivå som 
varken kräver överhettning eller en förlängning av cykeltiden. Räppe 
ligger idag på samma inblandning men överhettar materialet 10–15°C. 
Dalby har en normal inblandning på och 10 % och maximal inblandning på 
18 % då de överhettar stenmaterialet upp till 20 °C. Forserum har en 
normal inblandning på 8 % med en överhettning på upp till 20 °C. 
Maskinisterna har vid respektive verk testat sig fram till en enligt dem 
optimal inblandningsprocent. Genom att ta verkets kapacitet, den 
aktuella massans slutgiltiga kornkurva, utomhustemperatur, granulatets 
fuktighet och kornkurva i beaktande avgör maskinisten hur mycket 
granulat som ska blandas i de massor som körs. Samtliga verk uppger 
fukten som den främsta begränsande faktorn. Fukten måste evakueras ur 
blandaren vilket ger problem med massor innehållande fibrer, dessa sugs 
ut tillsammans med ångan. Tillsatsen av cement blir också problematiskt 
då den reagerar med vattnet och blir hårt direkt. Fukten kan även vandra 
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och ställa till med problem i tillsatsluckorna men inget av verken upplever 
något större slitage av filter. 

 
Verk Start  

[år] 
Inblandning 

[%] 
Överhettning 

[°C] 
Dalby 2000 10 ≤20 
Önnestad 2002 7 0 
Forserum 2006 8 ≤20 
Räppe 2006/2007 7 ≤15 

Tabell 4-1 Teknisk data från verken 

Ingen av verken blandar in granulat i ABS eller kvalitetsmassor. Granulatet 
innehåller för mycket finmaterial för att passa i de öppna ABS massorna. I 
kvalitetsmassor ställs specifika krav på steninnehållet, till exempel att det 
ska vara kvartsit, då granulat består av en blandning av stenmaterial 
lämpar sig en inblandning inte. Vissa av verken är skeptiska till att tillsätta 
granulatet i toppmassor, dels för att undvika överkorn i de finare 
massorna, och dels för att de inte kan vara säker på hur det rent estetsikt 
kommer att se ut när bitumenet försvinner och stenens rätta färg kommer 
fram.  Standardmassorna AG och ABT anses bäst lämpad för inblandning 
av granulat. 
 
För att öka den totala inblandningen vid Önnestad, utan att tvingas till 
överhettning, förlänga cykeltiden eller bygga om verket planerar de att 
krossa fram ett 0-11 granulat för att möjliggöra inblandning i flera massor. 
Dalby har tidigare genomfört försök med 0-11 granulat, de fick då 
problem med att massan blev mer benägen att fastna. För att komma till 
rätta med detta har de funderingar på att vid krossningen tillsätta nytt 
bergmaterial och hoppas på så vis få ett material som inte är lika benäget 
att fastna. 
 
 Massor innehållande granulat uppfattas som likvärdig med jungfruliga 
massor vid samtliga verk och de har inte fått några indikationer från 
beläggningssidan att det skulle vara någon skillnad. Vid Räppe upplever de 
dock att massan luktar något annorlunda och har mindre tendens att 
fastna i hunden. Rent tekniskt har den kalla inblandningen lett till förlängd 
cykeltid i Forserum vilket gör att det inte är möjligt med 
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granulatinblandning vid stora beställningar då den totala 
produktionstakten sänks för mycket. 
 
Tillgång och förvaring av returmassor 
Samtliga verk har avsedd plats för returasfalt och granulat, en öppen yta 
där upptagna massor placeras samt en lada där granulatet förvaras för att 
hålla fuktkvoten låg. Räppe har en lada med gavlar och öppna långsidor, 
denna konstruktion valdes för att göra det möjligt att lasta i och ur från 
båda sidorna. De övriga verken har lador med bara en långsida öppen. 
Önnestad bygger en ny lada med öppna gavlar som ska tas i bruk 
säsongen 2009. Verken anser att de antingen har ett tillstånd för precis så 
mycket massor de omsätter och på så vis inte har behov av något större 
eller att de inte vill lägga material på större högar än de redan gör idag. 
 
Vid verken tas massorna emot från kommuner, Vägverket, Skanska väg 
och anläggning och andra entreprenörer. Vem som lämnar massor är 
mycket beroende av avstånd till andra konkurrenter som tar emot 
massor, vilka kontrakt entreprenörerna har med Skanska och pris att för 
att lämna massor. Grävda och frästa massor tas emot vid verken, dock 
inga massor med stenkolstjära. Den enda sorteringen som sker är utifrån 
upptagningssätt. Räppe har ingen sortering på grund av utrymmesbrist 
 
Kontrollen av fuktkvoten varierar mellan verken, i Räppe och Dalby har 
inga kontroller utförts, i Önnestad uppskattar de att materialet i ladan har 
en fuktkvot runt 2 % och i Forserum har enbart test på nykrossat granulat 
gjorts som visat på en fuktkvot på 3,5–4 %, man antar sedan helt enkelt 
att den sjunker med tiden efter att materialet lagts i ladan. 
 
Framställning av granulat 
Dalby krossar fram ett 0-14 material två gånger om året, de tar inte 
hänsyn till årstiderna och de externa entreprenörerna som utför arbetet 
har inga invändningar. Önnestad, Räppe och Forserum krossas granulat på 
våren. Önnestad har valt att utföra krossningen av granulatet själva, 
krossningen sker i en mobil kross där de först låter asfaltkakorna passera 
en sikt för att få bort humus och bärlagermaterial som kan ha kommit 
med vid upptagningen. Efter att materialet passerat en käftkross blandas 
15 % fräsmassor i och allt krossas till ett 0-16 material. Räppe krossar fram 
ett 0-18 material. Forserum krossar fram ett 0-16 material, de är de enda 
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som inte blandar in fräsmassor med de grävda vid krossningen, dessa 
använder de istället för ABT16 massor då de anser att fräsmassans 
kornkurva passar bra för denna produkt.  

Verk Mottagen 
returasfalt  
[Ton /år] 

Krossentr
eprenör 

Granulatstorl
ek 

[mm] 
Dalby 10000 Extern 0–14 
Önnestad 10000 Intern 0–16 
Forserum 4000 Extern 0–16 
Räppe 5000 Extern 0–18 

Tabell 4-2 krossningsdata 

Tillverkarnas attityd till återvinning 
Den tydligaste miljömässiga och ekonomiska fördelarna som påtalades var 
att de kunde se asfaltdepån omsättas, att bitumentransporterna och 
inköp av sten minskade. Det rådde en samlad bild av att det inte var helt 
lätt att se den totala vinsten med återvinningen. Överhettningen, 
transporterna och krossningen var några av de element som nämndes 
som gjorde den totala vinningen svår att spåra. Verken upplevde inga krav 
från privata beställare på varm återvinning, deras intressen beskrevs som 
helt funktions- och kvalitetsorienterade . Kommunernas intresse för 
återvinning varierade mellan att ha krav vid upphandlingar till att vara 
positivt inställda men inte ens ha en miljöpolicy som behandlar 
granulatanvändning. Ingen av kommunerna uppgavs ha några särskilda 
kontroller för att granulat faktiskt använts när projektet väl är genomfört. 
Vägverket är den beställare som har tydligast krav på återvinning och det 
är även deras regler som verken följer. De nya reglerna som Vägverket 
publicerade under 2009 uppfattades som onödigt hårda och de trodde att 
kraven på fler prov kunde verka negativt på användningen av granulat i 
asfaltåtervinningen. Samtliga verk uttryckte en positiv inställning till 
återvinningen och trodde på en framtid för den, dels för att kommuner 
och Vägverket driver på men även för att de ansåg att det finns pengar att 
tjäna på att använda materialet. I Önnestad nämndes även den kalla 
återvinningen som en fördelaktig metod då det är möjligt att använda 
massor innehållande stenkolstjära. De ansåg även att det var inom den 
kalla återvinningen granulatet var mest värdeskapande. 
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Återvinningens påverkan på ekonomin  
Kostnaden för att krossa returasfalt till granulat uppgavs ligga på ca 30–40 
kr/ton. Det är ungefär det priset verken ligger på idag för att ta emot 
asfalten. Tidigare har verken tagit ut en högre mottagningsavgift men när 
intresset för granulat som material ökat är det inte möjligt längre. 
Forserum berättade att de fått svårare att få in returasfalt sedan NCC 
börjat betala för asfalt för att försörja sin parallelltrumma. Det är en 
utveckling som alla verk lagt märke till och de tror att det naturliga i 
framtiden är att betala för granulatet för att kunna täcka sitt behov. Det 
finns inga avtal mellan de som lämnar massor hos verken, varken med 
interna eller externa aktörer, entreprenörerna väljer helt enkelt den 
avlämningsplats som ligger närmast eller som är mest ekonomiskt 
fördelaktigt för dem. 

4.3 Intervjuer med beläggningssidan 
Beläggningssidans attityd till återvinning 
Vid Forserum sker inblandning av granulat även i de finare massorna, 
därför förekommer överkorn som kan ställa till problem vid utläggning 
och personalen kan på så vis se att de lägger massor innehållande 
granulat. De säger även att massorna luktar annorlunda. Vid de övriga 
verken har inte utläggningssidan några anmärkningar på massorna. 
 
Som fördel med metoden nämndes bland annat att det är bra att ta till 
vara naturresurserna som annars bara hade blivit liggande och att det är 
ekonomiskt fördelaktigt. Som nackdel nämndes att det inte går att ha fullt 
lika god kontroll på det som blandas i eftersom granulatet är en blandning 
av olika bindemedel, stenmaterial och tillsatser samt att åldern varierar 
på det ingående materialet. 
 
Den enda konkurrent som nämndes som låg längre fram i användningen 
av returasfalt var NCC som är i startgroparna med parallelltrummor i 
Skåne.  
 
Vägverket och de större kommunerna ställer krav på att varma massor ska 
innehålla granulat i de massor det är möjligt. De mindre kommunerna har 
inga krav men uppfattas som positiv till återvinningen. Privata beställare 
har inga krav, de är bara intresserade av funktionen och överlåter 
produktinnehållet till tillverkaren. 
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Varmåtervinning med granulat 
Massorna håller korrekta temperaturer och de upplevde ingen skillnad i 
hanteringen av massor innehållande granulat. Ingen av projekt- eller 
produktionscheferna kunde komma fram till att någon massa skulle dra 
fördel av granulatet. Däremot var alla överens om att det lämpade sig 
bäst i AG och bindlagermassor. Specialmassor och finare massor ville de 
inte ha granulat i. Vid Önnestad nämndes även slitlager som en 
problematisk massa att ha granulat i då plötsliga färgskiftningar kan 
uppstå när asfalten blir äldre. 
 
Det informationsutbyte som sker mellan tillverknings- och 
utläggningssidan beskrivs som inofficiellt och sker oftast över fikabordet. I 
Önnestad ansåg de att de inte hade något utbyte alls men att det var en 
fördel då det förhindrade förutfattade meningar att uppstå.  
 
Fräs- och schaktmassor 
I Växjö är Räppe den enda anläggning förutom kommunens egen där 
entreprenörer kan lämna asfalt. Kommunkontrakt framhävs som en viktig 
parameter för att lätt få tag på stora mängder returasfalt. Malmö stad 
fräser upp större delen av sina massor medan de mindre 
kringkommunerna gräver upp sina massor. 
 
Hur uppdelningen ser ut mellan frästa och grävda massor är mycket 
beroende av vilka projekt Skanska utför. Stora jobb innebär ofta mer 
fräsmassor än vid mindre jobb där asfalten istället grävs upp. Skanska har 
en egen park med fräsar som utgår från Växjö, de har en brädd på 30 till 
220 cm med en kapacitet på 10000–20000 m2/skift. I regel tar 
beläggningssidan hand om returmassorna om de är frästa. Grävda massor 
kommer oftast från projekt som väg och anläggning är ansvariga för. 
Beställaren är oftast inte intresserad av att ta hand om asfalten själv och 
lägger därmed över ansvaret på entreprenören. Det är sedan upp till 
entreprenören om de väljer att köra massorna till Skanskas 
mottagningsplats. Idag fräses inte vägmarkeringarna bort innan 
beläggningen tas upp.  
 
Varje del inom Skanska har sin egen ekonomiska redovisning, därför finns 
ingen överenskommelse mellan de som lämnar massa och verket vilket 
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leder till att massorna körs dit det är billigast för den enskilda 
avdelningen. 
 
Återvinningens påverkan på ekonomin 
Det finns en försiktig tro på att varm återvinning skulle kunna ge en 
ekonomisk konkurrensfördel om det hade varit möjligt att sänka priset på 
massorna på grund av den besparing man gör genom inblandning av 
granulat i varma massor. När intresset för återvinning ökar tror de att 
verken kommer att bli tvungna att betala istället för att ta betalt för att ta 
emot massorna. 
 

4.4 Intervjuer om kall återvinning 
Sammanställning av intervju från kallblandningsverk 
Kallåtervinningsverket som utgår ifrån Önnestad är mestadels aktiva runt 
Växjö och i nordöstra Skåne. Då det finns gott om lågtrafikerade vägar i 
dessa regioner som passar för den typen av beläggning. 
 
Det görs ingen åtskillnad på massor som tas upp från vägar med kalla eller 
varma beläggningar. I dagsläget visste de inte om någon beläggning lagd 
med kalla massor tagits upp än, men de ansåg att det eventuellt kunde bli 
ett framtida problem.  Även tillsatserna som filler, fiber och plast sågs som 
något som i framtiden kan ställa till problem vid återvinning. 
 
Den kalla beläggningen har tagits emot väl av beställarna. När en 
beställare väl testat produkten är de i regel nöjda och vill ha den igen. I 
Växjö och Älmhult är metoden populär  
och den passar även bra i områden som Österlen där det lågtrafikerade 
vägnätet är stort. 
 
Det tar ca fyra timmar att etablera det mobila verket. Från att verket 
anlänt till den tänkte uppställningsplatsen tar det maximalt sex timmar till 
produktionen är i gång med en produktionskapacitet på 120 ton/h. I 
normala fall tillsätts inget nytt bärlager. Om enbart fräsmassor används 
tillsätts 10–14 % av 0-8 för att få en jämn kornkurva. Skanska använder 
inte emulsion, istället används deras egen produkt kallad KALLrec som 
består av bindemedlet V1500 och ett fåtal procent ROD. För att massan 
ska bli bra och dra nytta den uppmjukande egenskapen hos ROD bör 
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massan ligga i minst ett dygn, gärna upp till en vecka. Det har förekommit 
projekt där beläggningssidan har skyndat på utläggningen för att spara in 
pengar på lastmaskiner. Detta har dock lett till dålig kvalité på den 
slutgiltiga beläggningen. Fukten i granulatet undersöks samtidigt som 
bindemedel, konkurva och PAH innehåll kontrolleras, dock har 
fuktigheten ingen inverkan på slutprodukten. Bindemedlet upphettas till 
70–85 °C medan stenmaterialet inte upphettas alls. Detta ger en kall 
produkt som kapslar in och förseglar PAH om det förekommer i 
granulatet. Utläggningen skiljer sig inte särskilt mycket från när de lägger 
ut varma massor, därför kan de ta utläggningspersonal från det närmst 
belägna verket. Det enda som skiljer sig är vältningen som sker med 
gummihjulsvält. Denna teknik skiljer sig dock inte särskilt mycket från en 
vanlig stålvalsvält och föraren klarar av det efter en kurs på några timmar. 
Skillnaden ligger i att det måste läggas ner mer tid på vältningen i de delar 
av vägen som ej packas av trafiken. Sedan släpps trafiken på så fort som 
möjligt för att sköta resterande packningsarbetet. KALLrec läggs med en 
tjocklek av 100 kg/m2 eller ca 40–50 mm. För att det ska vara ekonomiskt 
lönsamt att flytta ett mobilt verk måste projektet vara från 3000 ton och 
uppåt. Intresset för att använda upptaget material från stora vägprojekt 
direkt till projekt med mindre trafikbelastning har ökat. Materialet hålls 
inom regionen men kan transporteras en bit för att användas vid ett 
annat projekt. De upplever att emulsion är svårarbetat och 
rekommenderar sina kunder att ta KALLrec asfalt istället men om kunden 
insisterar på att få en beläggning med emulsion kan Skanska tillhandahålla 
detta. 
 
Halvvarm återvinning i satsverk 
Dalby utvecklade en halvvarm produkt kallad Farmrec för att minska det 
växande asfaltberget. Farmrecen består av 20–30 % nytt stenmaterial, 
resterande granulat. Enbart det nya materialet värms upp vilket ger en 
halvvarm slutprodukt. Verket har en tillverkningskapacitet på 60–70 ton/h 
för denna typ av massa. Eftersom tillverkningskapaciteten blir så låg blir 
det problematiskt att köra större beställningar än 3000 ton. När det är 
hög efterfrågan på varma massor finns det ingen tid att köra kalla massor. 
Farmrec är framförallt populär bland bönderna då den är bekväm för 
djuren att gå på och blankslits inte så som betong görs av klövar och 
hovar. Vid Forserum förekommer ingen utläggning av kalla massor. 
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4.5 Intervjuer om alternativa användningsområden  
Sammanställning av intervju från verk med kall inblandning 
Ingen av verken har sålt granulat som förstärkningslager under 
ytbehandling. Som inblandning i förstärkningslager har granulat tidigare 
sålts till skogsvägar och någon enstaka industriplan. Det har dock 
förekommit problem med deformationer på grund av för stor andel 
granulat eller för dålig packning. Idag vill verken gå ifrån denna 
användning för att istället lägga granulatet i den varma återvinningen. 
Dalby har sett ett ökat intresse hos privata beställare för granulat som 
grusslitlager. Beställaren kan själv bestämma hur mycket tid som ska 
läggas på packningen och vilken kvalité till vilken kostnad de är 
intresserad av. Några av verken har lagt granulat som stödremsa, men det 
har inte fallit Vägverket i smaken och intresset för denna användning har 
aldrig riktigt tagit fart. Verken är överens om att varmåtervinning är en 
bra metod för att tillgodogöra sig bindemedlet som finns i asfalten. 
 
Sammanställning av intervjuer med beläggningssidan 
Användning av granulat som obundet material beskrivs som svårt, 
packningsarbetet blir mer omfattande. Bärighetsproblem och 
deformationer har uppstått på objekt där inte tillräcklig tid lagts på 
packningen eller för stor mängd granulat blandats in i bärlagret. I Växjö 
hade dock denna produkt fått ett positivt mottagande efter stormen 
Gudrun. Bergkross blandades med granulat och användes som bärlager 
för att stabilisera de hårt påfrestade vägarna som timmertransporterna 
gick på. Finmaterialet i granulatet gav en bättre yta för bilarna att köra på. 
 
Granulat som grusslitlager beskrivs som en produkt som kan läggas om 
det önskas men ingen produkt som direkt marknadsförs. I Jönköping är 
intresset stort bland bönderna att använda fräsmassor som grusslitlager. 
Genom att sälja fräsmassorna i detta syfte sparas transporten till 
Forserum in samtidigt som de får betalt istället för att betala för att lämna 
massorna.  
 
Inställningen till granulat som stödremsa är positiv, dock nämns 
problematiken med att den snarlika färgen till asfalt gör att bilister lätt kör 
för långt ut på vägrenen och vägen självbräddas. För att undvika det bör 
inte stödremsor av granulat läggas på vägar utan vägmarkeringar. 
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4.6 Material från beräkningsmodell 
Förutsättningar 
I modellen har vi utgått ifrån att granulat endast kan blandas in i de 
massor som har en stenstorlek som är större än eller lika med den 
fraktion granulatet krossas ned till. Vilket i de flesta fallen innebär massor 
med största stenstorleken större än eller lika med 16 mm. För att 
illustrera effekten av att krossa ner granulatet till ett 0-11 mm kan 
beräkningarna även utföras under dessa förutsättningar. Då ABS 
massornas och granulatets kornkurvor ej stämmer överens tillsätts 
granulat ej i dessa. Skanskas specialmassor som är framtagna för att 
placeras i utsatta gatu- och vägavsnitt där belastningarna är höga är 
exkluderade från tillsättning av granulat. 
 
I beräkningsmodellen finns endast kostnadsposter som påverkas av 
inblandning av granulat medtagna. Alltså redovisar modellen inte 
kostnader för driftspersonalen vid verket, kostnader för verkets 
elförbrukning eller drift- och underhållskostnader för verket. Detta 
medför att nuvärdeskostnaden i LCC-kalkylen inte tar hänsyn till ovan 
nämnda poster.  
 
I modellen är det möjligt att välja mellan tre överhettningstemperaturer 
av stenmaterialet då metoden kall inblandning används. Allt för att få en 
så rättvisande energianvändning som möjligt. 
 
Material från modellen 
För att illustrera resultatet från modellen har tre tänkbara scenarier 
byggts upp. Mottagningsavgiften varieras från att verken kan ta betalt 30 
kr, ta emot för 0 kr eller får betala 30 kr vid mottagning av returasfalt. För 
varje scenario undersöks hur resultatet påverkas av att inblandning sker 
på möjliga massor med största stenstorlek större än 16 mm eller 11 mm 
se, Tabell 4-3. Med den kalla inblandningsmetoden är en rimlig nivå på 
granulatinblandning 10 %, detta har fått bli utgångspunkten för att 
undersöka hur stor inblandning det krävs för att en parallelltrumma skall 
bli ett mer lönsamt alternativ än med den kalla inblandningen.  
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Grupp 
av verk 

Tillverknings- 
volym 

[kton/år] 

Möjliga massor 
[kton/år] 

≥16 ≥11 
Stora 150–200  49–65  103–125  
Mellan 100  35–42 62–70  
Små 50  24  38  

Tabell 4-3 Tillverkningsvolym och möjliga massor 

För respektive grupps verk krävs det en inblandning av granulat på 
”Inblandningsgrad [%]” för att parallelltrumman skall vara ett mer 
lönsamt alternativ än med den kalla inblandningen. Detta innebär att 
verket måste komma över ”Granulatbehov [kton/år]” under ett år för att 
göra en ”Besparing [kkr/år]”. 
 
Scenario 1  
Villkor A: 

• 10 °C överhettning vi kall inblandning 
• Mottagningsavgift 30 kr 
• Inblandning av granulat i massor med största stenstorlek ≥ 16 mm 

 
Grupp 
av verk 

Inblandningsgrad 
[%] 

Granulatbehov 
[kton/år] 

Besparing  
[kkr/år] 

Parallell Kall Parallell Kall Parallell Kall 
Stora 22–29 10 15  5–7 600–950 600–900 
Mellan 25–31 10 11  4 400–450 350–450 
Små 36 10 9  2 250 250 
Tabell 4-4 Data från beräkningsmodell scenario 1.A 
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Villkor B: 
• 10 °C överhettning vi kall inblandning 
• Mottagningsavgift 30 kr 
• Inblandning av granulat i massor med största stenstorlek ≥ 11 mm 

 
Grupp 
av verk 

Inblandningsgrad [%] Granulatbehov 
[kton/år] 

Besparing  
[kkr/år] 

Parallell Kall Parallell Kall Parallell Kall 
Stora 19–21 10 20–26 10–12 1650–1850 1550–1750 
Mellan 22–23 10 14–16 6–7 850–1000 800–900 
Små 28 10 11 4 500 500 
Tabell 4-5 Data från beräkningsmodell scenario 1.B 

Beräkningarna visar generellt att besparingarna för båda metoderna ökar 
när granulatinblandning även kan ske på 11 massor. Inblandningsgraden 
för parallelltrumman ligger mellan 19–31 %, vilket kan antas vara en rimlig 
nivå för denna metod. Redan vid inblandning i 16 massor börjar 
parallelltrummans nivåer på granulatbehov närma sig vad verken angivit 
som rimligt för dem att komma över. 
 
Scenario 2 
Villkor A: 

• 10 °C överhettning vi kall inblandning 
• Mottagningsavgift 0 kr 
• Inblandning av granulat i massor med största stenstorlek ≥ 16 mm 

 
Grupp 
av verk 

Inblandningsgrad [%] Granulatbehov 
[kton/år] 

Besparing  
[kkr/år] 

Parallell Kall Parallell Kall Parallell Kall 
Stora 25–36 10 16–18 5–7 500–800 450–700 
Mellan  29–37 10 12–13 4 300–350 250–300 
Små 42 10 10 2 200 150 
Tabell 4-6 Data från beräkningsmodell scenario 2.A 
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Villkor B: 
• 10 °C överhettning vi kall inblandning 
• Mottagningsavgift 0 kr 
• Inblandning av granulat i massor med största stenstorlek ≥ 11 mm 

 
Grupp 
av verk 

Inblandningsgrad 
[%] 

Granulatbehov 
[kton/år] 

Besparing 
[kkr/år] 

Parallell Kall Parallell Kall Parallell Kall 
Stora 21–24 10 22–23  10–12 1350–1450 1300–1400 
Mellan 25–26 10 16–18 6–7 700–750 650–750 
Små 32 10 12 4 400 400 
Tabell 4-7 Data från beräkningsmodell scenario 2.B 

Även dessa beräkningar visar på att besparingarna i stort sätt dubbleras 
när granulatinblandningen kan ske på 11 massor. Dock syns det att 
förändringen i mottagningsavgift påverkar ekonomi märkbart. 
Inblandningsgraden för parallelltrumman vid de små verken passerar det 
värde som verket med parallelltrumma angivit som maximal 
inblandningsgrad, även för de andra verken ligger inblandningsgraden 
högt. Verkens gränser för granulatbehov passerar redan vid inblandning 
på 16 massor den mängd de tror sig kunna komma över under ett år.  
 
Scenario 3 
Villkor A: 

• 10 °C överhettning vi kall inblandning 
• Betala 30 kr för granulatet 
• Inblandning av granulat i massor med största stenstorlek ≥ 16 mm 

 
Grupp 

av 
verk 

Inblandningsgrad 
[%] 

Granulatbehov 
[kton/år] 

Besparing 
[kkr/år] 

Parallell Kall Parallell Kall Parallell Kall 
Stora 30–49 10 20–24 5-7 350–600 350–550 
Mellan 36–48 10 15–17  4 200 150–200 
Små 52 10 12  2 100 100 
Tabell 4-8 Data från beräkningsmodell scenario 3.A 
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Villkor B: 
• 10 °C överhettning vi kall inblandning 
• Betala 30 kr för granulatet 
• Inblandning av granulat i massor med största stenstorlek ≥ 11 mm 

 
Grupp 
av verk 

Inblandningsgrad 
[%] 

Granulatbehov 
[kton/år] 

Besparing 
[kkr/år] 

Parallell Kall Parallell Kall Parallell Kall 
Stora 25–31 10 26–39 10–12 1050–1100 1000–1050 
Mellan 30–32 10 19–22  6-7 500–550 450–550 
Små 48 10 17  4 200 300 

Tabell 4-9 Data från beräkningsmodell scenario 3.B 

Under dessa förutsättningar påverkas ekonomin betydligt av att verken 
blivit tvungna att betala för att få tag i granulat. Besparingarna är inte 
längre så stora. Vid inblandning på 16 massor antar inblandningsgraden 
orimligt höga nivåer. När inblandning även kan ske på 11 massor är 
nivåerna mer skäliga. Mängden granulat som verken med parallelltrumma 
tvingas komma över är orealistiskt höga. Även om verken antas betala för 
att få tag i granulat, är det så stora mängder som behövs för att förse 
verken med granulat att nivåerna kan antas orimliga. 
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5 Resultat 
Nedan ges svar på forskningsfrågorna med utgångspunkt från 
intervjuerna på Skanska och beräkningsmodellen. 

5.1 Resultat utifrån forskningsfrågor 
Forskningsfråga 1 
Finns det någon generell lösning för varm återvinning i Skanskas satsverk? 
 
Vilka massor verken har möjlighet att blanda in granulat i har stor 
betydelse för hur mycket granulat verken kan omsätta. De massor som 
det är möjliga att blanda in granulat i är standardmassorna ABT och AG. 
ABS och specialmassor har helt uteslutits. 16 massorna och uppåt är de 
verken i störst utsträckning blandar in granulat i, men rent teoretiskt 
skulle även en inblandning i 11 massor vara möjlig. Detta skulle innebära 
att verken kunde tillsätta uppemot dubbelt så mycket granulat jämfört 
med vad som görs idag, se siffror på möjliga massor i empiriavsnittet 
Tabell 4-3. 
 
Utifrån data hämtat från scenario 2 med villkoren 10 % kall inblandning i 
massor ≥ 16 mm och en mottagningsavgift på 0 kr, samt verkens 
uppskattning om att kunna få in cirka 10000 ton granulat per år. 
Granulatbehovet för den kalla inblandningen är då mindre än den mängd 
granulat samtliga verk uppgett sig ha möjlighet att komma över på ett år, 
se Tabell 5-1 på nästa sida. Verkens granulatbehov under förutsättning att 
de skulle ha en parallelltrumma är väsentligt högre än 10000 ton. För de 
små verken hade det varit teoretiskt möjligt att försörja parallelltrumman 
med granulat, dock skulle inblandningen vara tvungen att ligga på 42 % 
vilket inte är tillåts enligt Vägverket regelverk ATB Väg som maximalt 
tillåter 30 % inblandning av granulat. 
 
Grupp 

av  
verk 

 Parallelltrumma Kall inblandning 
Tillgång Inblandningsgrad  Granulatbehov Granulatbehov  
[kton] [%] [kton] [kton] 

Stora 10 25–36 16–18 5–7 
Mellan  10 29–37 12–13 4 
Små 10 42 10 2 
Tabell 5-1 Inblandningsgrad och granulatbehov 
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I Tabell 5-2 illustreras effekten av en sänkt mottagningsavgift för verk med 
parallelltrummor. För parallelltrumman ligger besparingsförlusten på 10–
25 % om granulatet tas emot gratis jämfört med 30 kr i mottagningsavgift. 
Vid en mottagningskostnad på 30 kr förlorar verken en total besparing på 
40–63 %. 
 

 Stora Mellan Små 
Mottagningsav

gift 
[kr] 

Besparin
g 

[tkr] 

Besparing 
[tkr] 

Bespari
ng 

[tkr] 
+30 600–950 400–450 250 
0 500–800 300–350 200 
- 30 250–600 200 100 

Tabell 5-2 Effekten av sänk mottagningsavgift för parallelltrumma 

Den kalla inblandningen kan ses som den bäst lämpade metoden för 
återvinning i Skanskas satsverk med avseende på hur höga 
inblandningsgrader som krävs för att få samma besparing. Den höga 
inblandningen driver även upp granulatbehovet till i samtliga fall orimliga 
mängder. Merparten av verken har redan idag kall inblandning och 
beräkningsmodellen visar att besparingarna kan ökas med utökad 
inblandning genom till exempel tillsättning i finare massor. 
 
Forskningsfråga 2 
Under vilka förutsättningar lämpar sig varm respektive kall återvinning 
bäst? 
 
För att kall återvinning skall vara möjligt finns det några kriterier som 
måste uppfyllas. Dessa är: 
 
 Ett passande vägnät 
 Att produkten efterfrågas och är känd av beställaren. 
 Tillräckligt stora projekt ≥ 3000 ton 
 Tillräckliga mängder granulat 

 
Den kalla återvinningen lämpar sig enbart på lågtrafikerade vägar och kan 
därför inte användas i storstadsområden som Malmö. För att få in 
förfrågningar om kalla massor krävs det att kunden vet att denna metod 
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finns. Det är även viktigt att de förstår att beläggningen har något 
annorlunda egenskaper och vilka för- och nackdelar som kommer med 
detta. Ett mobilt verk är kostsamt att flytta, därför kräver metoden att det 
aktuella projektet är på över 3000 ton för att det skall bli ekonomiskt att 
flytta verket. Massorna består av upp till 100 % granulat och därför krävs 
det att det finns tillräckliga mängder granulat antingen upptaget från det 
aktuella projektet eller från närliggande projekt som kan användas i 
tillverkningen. 
 
Under förutsättningarna att kalla massor beställs, att projekten är 
tillräckligt stora och det finns granulat i tillräckliga mängder är det en bra 
metod att återvinna asfalt då det krävs lite nytt bindemedel och det gamla 
bindemedlet kommer väl till användning. Kall återvinning är den enda 
återvinningsmetoden som är lämplig för massor innehållande PAH. Då 
verket är mobilt kan det flyttas till avlägsna projekt till skillnad från de 
fasta verken. 
 
För att varmåtervinning skall vara möjlig att tillämpa finns följande 
kriterier: 
 
 Att anläggningen har en återvinningsdel 
 De tillverkar massor som lämpar sig för inblandning av granulat 
 Att de har möjlighet att få tag returasfalt 
 Förvaringsutrymme för granulat 
 Förvaringsutrymme under tak 
 Maskinister som aktivt arbeta med återvinningen 
 

Vägnätet är ingen begränsning för den varma återvinning då det är möjligt 
att tillverka massor i alla trafikklasser. Däremot är de nytillverkade 
asfaltmassornas storlek och kvalitet på sten begränsande för när det är 
möjligt att tillsätta granulat. Den kanske största begränsningen för verken 
är deras möjlighet att få tag i returasfalt. De kan heller inte ta emot mer 
returasfalt än vad de har tillgängligt utrymme. 
 
För vägnät med medel eller hög trafikbelastning är varm återvinning den 
enda lämpliga metoden. Verket måste ha en återvinningsdel, plats för 
granulatet och maskinister som arbetar aktivt med återvinningen. Vid 
varm återvinning kan inblandningsgraden styras vilket gör att 
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granulatanvändningen kan spridas ut under hela säsongen. Dock lämpar 
sig den varma återvinning bäst för de verk som har en balans mellan 
mottagna och förbrukade ton granulat. 
 
Forskningsfråga 3 
Finns det några alternativa sätt att utnyttja returasfalten? 
 
De användningsområden som behandlats för returasfalt är: 
 
 Förseglat asfaltgranulat 
 Obundet material i bär- och förstärkningslager 
 Grusslitlager 
 Stödremsor 

 
Vid användning som obundet material eller grusslitlager ses packningen 
som ett stort problem. Det tar lång tid och det krävs stora mängder vatten 
för att få granulatet ordentligt packat. Granulatet har en begränsad 
inverkan vid inblandning i bär- och förstärkningslager. Det är viktigt att 
inte blanda i för mycket granulat då en för hög halt försvårar 
packningsarbetet ytterligare och risken för deformationer ökar. Att sälja 
granulatet som grusslitlager till bönder som själva lade ut det var för 
beläggningssidan populärt då de kunde ta betalt av dem istället för att 
betala till Skanska för att bli av med massorna. Men de ansåg inte att 
granulatet kom till sin fulla rätt vid denna typ av återvinning. Vid 
användning av granulat i stödremsor uppstår problem med 
självbräddande vägar då trafikanterna har svårt att avgöra var vägen 
slutar och på så vis kör för lång ut. Vägverket vill av denna anledning inte 
att granulat skall användas till detta. 
 
Det finns inget som tyder på att något av de alternativa 
användningsområdena som behandlas skulle fungera så bra att det skulle 
vara mer lämpligt att använda granulatet där istället för i den kalla eller 
varma återvinningen.  
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6 Diskussion 
Diskussion kring svaren på forskningsfrågorna med utgångspunkt från 
teoridelen, intervjuerna på Skanska samt resultatet från 
beräkningsmodellen. 

6.1 Diskussion utifrån forskningsfrågor 
Forskningsfråga 1 
Finns det någon generell lösning för varm återvinning i Skanskas satsverk? 
 
Utifrån teorin kring de olika återvinningsmetoderna som behandlats samt 
svaren från intervjuerna har vi sett att det finns en mängd faktorer som 
påverkar valet av varm återvinningsmetod. För att ett verk skall ha 
möjlighet att sätta in en parallelltrumma krävs att verket har en relativ 
stor årstillverkning eftersom det inte är möjligt att ha inblandning av 
granulat i alla massor. Specialmassor, ABS massor och massor med en 
kornstorlek mindre än 16 mm lämpar sig normalt inte för inblandning. 
Idag krossas granulatet till en storlek för att passa i 16 massor. Om 
granulatet istället krossades ner så att det kunde blandas in i 11 massor 
skulle den totala inblandningen öka.  För en liten anläggning kan det vara 
omöjligt att blanda in tillräckligt med granulat för att bära en 
parallelltrummas investeringskostnaden, även om de ligger på maximal 
inblandning på samtliga möjliga massor. Förutom begränsningen i 
tillverkade massor finns även en begränsning i hur mycket granulat ett 
verk kan få tag på. En balans mellan tillåten inblandning, möjlig mängd 
granulat att komma över och en tillräckligt stor tillverkningsvolym krävs 
för att täcka parallelltrummas investeringskostnad. 
 
Med dagens kalla inbladning är verken rent tekniskt uppbyggda på 
liknande sätt, men de jobbar under olika förutsättningar, så som storlek 
på verk, läge, konkurrenter, kommuner med egen återvinning och andra 
aktörers intresse för granulatet.  Allt detta påverkar vilken möjlighet 
verken har att få in returasfalt. Även om ett verk har en stor 
tillverkningsvolym kan det finnas andra faktorer som gör det 
problematiskt att genomföra drift med parallelltrumma. För de verk som 
ligger i anslutning till kommuner som använder granulatet inom den egna 
verksamheten faller en väsentlig del av potentiella ton granulat bort. Där 
det finns konkurrenter som betalar för att få in returasfalt är det redan 
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idag svårt för Skanskas verk att få in tillräckliga mängder för att täcka 
deras behov, de hade fått än större problem att försörja en eventuell 
parallelltrumma. Entreprenörerna tenderar att lämna returasfalten där 
den totala kostnaden för dem blir så låg som möjligt. Detta skapar 
problem för verk som ligger avlägset eller håller fast vid sin 
mottagningsavgift. 
 
Vid verken finns en entydig syn på den kalla inblandningen som rätt 
metod för återvinning av asfalt. De anser att den kalla inblandningen har 
stora fördelar på grund de relativt låga investerings- och driftskostnaden 
samt ett obetydligt underhåll. Nackdelar som nämns är fuktkänsligheten 
samt inblandningsbegränsningen jämfört med parallelltrumma. Ingen av 
verken anser sig ha tillgång till tillräckligt stora mängder granulat för att 
täcka granulatbehovet för en parallelltrumma. Denna bild förstärks av 
beräkningsmodellen där det blir tydligt att det skulle kräva alldeles för 
höga inblandningsgrader för att täcka investeringskostnaden för en 
parallelltrumma vid de verk som idag har kall inblandning eller ingen 
inbladning alls. 
 
Beräkningsmodellen visade att i de fallen verken var tvungna att ta emot 
returasfalten gratis eller till och med att ta betalt för den, krävde 
parallelltrumman så hög inblandning som 40 %. Detta ligger långt över de 
gränsvärdena på 20 % i slitlager och 30 % i bind- och bärlager som anges i 
ATB Väg. Även om en inblandningsgrad på över 40 % är teoretiskt möjlig 
kräver det idealiska förhållanden som varmt och torrt väder. Något man 
inte kan räkna med att alltid ska förekomma 
 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att den generella lösningen för varm 
återvinning vid Skanskas satsverk är den kalla inblandning direkt i 
blandaren som sker i idag. Det är en relativt enkel metod som har tagits 
emot väl på samtliga verk. Genom att arbeta vidare med metoden och 
utnyttjas den fullt ut kan den även innebära goda besparingar. Det finns 
inga övertygande faktorer som pekar på att en investering av en 
parallelltrumma skulle vara ett realistiskt alternativ. 
 
Forskningsfråga 2 
Under vilka förutsättningar lämpar sig varm respektive kall återvinning 
bäst? 
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En förutsättning för den kalla återvinningen är att kalla massor som 
beläggningsprodukt efterfrågas av beställaren. För att detta ska ske är det 
avgörande att det finns ett vägnät som passar för kalla massor samt att 
kunden vet att dessa massor finns och har kunskap om dess fördelar. 
Kallåtervinning är beroende av relativt stora projekt då flytt- och 
etableringskostnaderna för detta verk är relativt höga. Kalla massor består 
av upp till 100 % granulat, vilket gör att återvinning enbart är möjlig att 
genomföra om det finns tillgång till returasfalt. Om det inte finns 
tillräckliga mängder returasfalt från det aktuella projektet eller 
närliggande projekt måste returasfalt eller granulat tas från depåer vid 
det fasta verket. Detta kan leda till att ett verk med begränsade 
möjligheter att få tag på returmassor få problem med 
granulatförsörjningen till den varma återvinningen. För verk som ligger i 
anslutning till lågtrafikerat vägnät och har asfaltdepåer långt större än vad 
som går åt i den varma återvinningen är den kalla återvinningen en bra 
metod att bli av med returasfalten. Den kalla återvinningen är under 
förutsättningarna att kalla massor beställs, att projekten är tillräckligt 
stora och det finns granulat i tillräcklig mängd en bra återvinningsmetod. 
Den lämpar sig bra vid projekt där massor innehållande PAH skall 
återvinnas. För att få en god ekonomi för det mobila verket gäller det att 
ständigt hålla det nya med projekt så att verket och personal inte blir 
stillastående under säsongen. Det finns inte tillräckligt med projekt runt 
enbart ett verk utan regionerna är tvungna att dela på verket för att få 
god ekonomi i det, vilket innebär att det måste hållas en balans mellan 
hur många projekt, vilken storlek de är och var i landet de ligger. 
 
På det högtrafikerade vägnätet kan enbart varma massor läggas, därför är 
den varma återvinningen den enda metoden som kan tillämpas för att 
tillverka massor av tillräcklig kvalité. En hög trafikklass ställer större krav 
på materialet vilket leder till högre materialkostnader, med 
varmåtervinning kan man spara in på dessa material. Kalla massor kan 
inte tillverkas i ett satsblandningsverk, detta innebär att om det mobila 
kallblandningsverket är upptaget på annan ort finns ingen annan lösning 
än att tillverka varma massor för projektet. Den varma återvinningen 
lämpar sig bäst när verket kan hålla en jämn inblandning av granulat i 
samtliga möjliga massor. Verken skall helst ha en hög produktion av 
grövre standardmassor då dessa är mest passande för 
granulatinblandning 
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Den kalla återvinningen skall därför tillämpas på det lägre belastade 
trafiknätet vid flera samkörda projekt eller ett projekt av tillräcklig storlek. 
Den varma återvinningen med kall inblandning skall ske kontinuerligt vid 
tillverkning av varma massor som tillåter inblandning av granulat. 
 
Forskningsfråga 3 
Finns det några alternativa sätt att utnyttja returasfalten? 
 
Rent teoretiskt finns en mängd olika användningsområden för granulat 
som obundet material. Vid de olika verken varierar erfarenheterna av 
dessa användningsområden men de vanligast förekommande är att 
använda det som grusslitlager eller som material i stödremsor. Granulat 
som stödremsa uppfattades som en bra produkt från Skanskas sida, men 
den hade inte blivit lika väl mottagen från Vägverket som ansåg att den 
mörka färgen på granulatet ledde till att bilisterna körde för långt ut på 
vägrenen. Så som nämns i teorin är massor innehållande granulat svåra 
att packa. Det fanns ändå kunder som efterfrågade granulat som 
grusslitlager. Det handlade då ofta om bönder och markägare som ville ha 
materialet till skogsvägar eller liknande projekt som inte har så höga 
kvalitetskrav. I stort sett såldes bara materialet till alternativa ändamål då 
fräsmassor eller granulat sågs som ett problem och verken eller 
personalen som tagit upp massorna ville bli av med dem. De var en enad 
bild av att bitumenet inte kom till full användning om det inte används 
som material i bundna lager. Det var vanligt bland kommunerna att de 
själva krossade ner och blanda in returasfalt i obundna bärlager. Det 
obundna bärlagret fick i sig begränsade egenskapsförbättring, men 
kommunerna blev av med sina asfaltdepåer och slapp köpa in 
motsvarande mängd bärlager. 
 
Utifrån teorin och personalens inställning till återvinning genom 
alternativa användningsområden kan slutsatsen dras att bitumenet i 
granulatet inte tillför någon eller tillräckliga egenskapsförbättring för att 
dessa användningsområden skulle vara mer lönsamt än den kalla eller 
varma återvinningen.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 

7.1 Slutsatser 
Efter att ha tagit del av information från litteratur, intervjuer, studiebesök 
och utförda beräkningar har vi kommit fram till att den kalla 
inblandningen är den rätta metoden för varmåtervinning. På samtliga verk 
har vi hittat faktorer som har begränsat lönsamheten för 
parallelltrumman. Ofta krävs det två till tre gånger så höga 
inblandningsgrader av granulat för att parallelltrumman skall vara ett mer 
lönsamt alternativ jämfört med den kalla inblandningen. Vid så höga 
inblandningsgrader dyker det upp andra problem så som att förse 
parallelltrumman med granulat. Dessutom kräver parallelltrumman mer 
av maskinisterna vad gäller drift och underhåll.  
 
 På vissa orter har andra aktörer redan en stark ställning när det gäller 
mottagning av returasfalt vilket gör det svårt att öka Skanskas 
asfaltmottagning. 
 
Att tillsätta granulatet kallt i blandaren är en enkel och billig lösning som 
har visat sig fungera bra med de tillåtna gränserna för kall inblandning. 
Hur enkel metoden upplevdes var beroende av hur länge verken varit 
aktiva med asfaltåtervinning. De tre första säsongerna kunde ses som en 
tid av inkörning och problemlösning för verken.   
 
Maskinisterna var de som hade den största inverkan på när och hur 
mycket granulat som inblandas. De utgick från egna erfarenheter med 
avseende på fukt, väder och typ av massa.   
 
Informationsutbytet mellan verk och beläggningssidan var enbart 
informellt och skedde tillexempel vid fikabordet. Det gjordes inga 
uppföljningar som dokumenterades över hur massorna upplevdes att 
arbete med. Mellan respektive verk sker heller inget officiellt 
informationsutbyte. Modifieringen av verken har skett tillsammans med 
MTC men vid olika tidpunkter. Trots att detta borde ha inneburit en 
möjlighet för verken att se på varandras problem och lösningar har de 
upplevt liknande problem och de första åren har bestått av mycket 
problemlösande och experimenterande.  
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De kalla massorna sågs som bra produkter vid de verk där de hade 
erfarenhet av produkten och tekniken. Begränsningen för denna teknik 
ligger i att den enbart kan användas på det lågtrafikerade vägnätet. Därför 
skulle det vara ohållbart att enbart använda kallåtervinning som 
återvinningsmetod då det finns anläggningar som inte direkt ligger i 
anslutning till ett sådant vägnät. Det är svårt att planera 
asfaltproduktionen då det finns många faktorer som spelar in, hur 
konjunkturen ser ut, bitumenpriset, vilka typer av projekt som läggs ut för 
räkning och vilka projekt som faktiskt räknas hem. Utifrån dessa 
förutsättningar skall dessutom den kalla återvinningen matchas in mot 
andra projekt som kan förse den med granulat. Anläggningen rör sig över 
relativt stora geografiska områden och det är viktigt att få ihop så 
närliggande projekt som möjligt för att undvika stora transport- och 
etableringskostnader samtidigt som den måste hållas med jobb året om 
för att verksamheten skall vara lönsam. 
 
För vissa av de alternativa användningsområdena för granulatet hade 
bitumenet i materialet en positiv inverkan men det fanns problem med 
samtliga lösningar och bitumenet var inte lika värdeskapande som när det 
användes som material i bundna beläggningar.  

7.2 Rekommendationer  
Vi finner ingen anledning att rekommendera något annat än att behålla 
den kalla inblandningen. Då nästan all information vi samlat in har pekat 
på att den kalla inblandningen är en metod som innebär en lägre 
investeringskostnad, mindre drift och underhåll samt att den genererar 
besparingar redan vid relativt låga inblandningsgrader. 
 
Eftersom det bara finns ett kontinuerligt kallblandningsverk kan detta 
omöjligt omsätta hela regionens granulat, därför rekommenderar vi att 
detta verk används som ett komplement till den varma återvinningen med 
kall inblandning. Det kontinuerliga kallbandningsverket bör dock lägga 
fokus där beläggningssidan utför mycket arbete på det lågtrafikerade 
vägnätet. 
 
Det finns dock lite punkter verken skulle behöva se över vid deras 
fortsatta återvinning med den kalla inblandningsmetoden. För att trimma 
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in återvinningen så att den blir en naturlig del av tillverkningen har vi som 
hjälp satt upp några punkter de bör se över. 
 
Informationsutbyte 
Då verken har jobbat mycket med problemlösning för att få 
varmåtervinningen att fungera anser vi att Skanska skulle dra nytta av att 
utöka informationsbytet mellan verken. Detta skulle kunna ske genom att 
skapa en gemensam plats på Skanskas interna Forum där verken kan lägga 
upp sina ritningar, tekniska beskrivningar och annan relevant information 
om hur de utformat sin återvinningsdel eller löst uppkomna problem. En 
annan enkel lösning är att skapa en intern maillista som går ut till 
arbetsledningen vid varje verk. Ett verk som har problem kan då skicka ut 
en förfrågan om de andra verken varit med om samma problem. De 
personer eller verk som anser sig ha en lösning på problemet kan svara på 
förfrågningen och lägga upp relevant information på den eventuella 
nätverksplatsen. 
 
Konstant inblandning 
För att öka den totala inblandningen är det viktigt att hålla en konstant 
inblandning. Genom att verka för att återvinningsdelen skall ses som en 
naturlig del av tillverkningslinjen skulle detta kunna uppnås. Det gäller att 
hitta en jämn nivå för inblandning av granulat som maskinisterna vet 
resulterar i en massa med hög kvalité. När de väl känner att de behärskar 
denna nivå skulle man successivt kunna höja inbladningen samtidigt som 
maskinisterna känner sig säkra på den massan som tillverkas . Det skall 
vara en självklarhet att fylla på granulatficka när en massa skall tillverkas 
som tillåter inblandning av granulat.  
 
Tillsätta granulat i 11 massor 
De tidigare försök som gjorts med att krossa ner granulatet till ett finare 
material för att kunna blandas in det i 11 massor bör analyseras och nya 
försök bör utföras. Parametrar som skulle kunna testas är tillsättning av 
stenmaterial under eller efter krossning. Två verk skulle kunna utföra 
testen gemensamt genom att testa en metod var och sedan utvärdera 
resultaten tillsammans. 
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Tillsätta fräsmassor utan krossning 
Det finns anledning att vidare undersöka tillsättning av rena fräsmassor 
som sker vid ett av verken idag. En analys av hur bra massorna blir och 
hur mycket som kan sparas i hanteringskostnader kan visa om detta är ett 
klokare sätt att använda fräsmassor. För att testa dessa massor skulle de 
kunna läggas på lämpliga objekt som till exempel inom Skanskas egna 
områden, täkter och så vidare. Om en sådan undersökning visar att 
fräsmassor kan användas utan att först krossa dem är det viktigt att se 
över hanteringen av granulatet så att inte grävda och frästa massor 
blandas. 
 
Kontrollerad inblandning 
Det är viktigt att återvinningsdelen är lika kontrollerad som övrig del av 
asfaltstillverkningen. Det skall inte vara möjligt att få ett oväntat resultat, 
därför är det viktig att ha full kontroll över vad som produceras. Detta kan 
enbart ske om verken kontinuerligt testar granulatets innehåll samt att 
uppföljning görs på slutresultatet när massan väl är utlagd. 
 
Mottagningsavgift 
Vår rekommendation är att noga avväga mottagningsavgiften och se till 
totalekonomin. I dagsläget tar verken ut mottagningsavgifter av 
varierande storlek vilket kan ses som positivt då detta täcker upp en del 
av hanteringskostnaderna för granulatet. Dock kan det vara farligt att ta 
ut för höga mottagningsavgifter då det redan idag finns tendenser att 
entreprenörer lämnar massorna till andra intressenter eftersom de tar ut 
lägre mottagningsavgifter eller att de till och med betalar för att ta emot 
massorna. 
 
Motivation 
Hur väl den varma återvinningen fungerar vid ett verk beror på många 
sätt på maskinisterna. Det är de som måste se till så det fylls på med 
granulat i fickan och det är även de som avgör hur mycket granulat som 
skall tillsättas. Maskinisten har även ansvar för att verket håller en god 
produktionstakt och att massorna håller rätt kvalité. Därför är det viktigt 
att ge dem feedback så de vet om beläggningen blir bra eller inte. Annars 
kan det finnas en risk att de undviker att tillsätta granulat i massorna bara 
för att undvika obefogad kritik. Genom att utföra testperioder i 
samarbete med maskinisterna motiveras de till att arbeta aktivt med 
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återvinning. Detta skulle kunna ske genom att låta maskinisterna vara 
med och bestämma vilken inblandningsgrad som skall testas, lämna 
feedback på vad som fungerade respektive inte fungerade i verket, varför 
han tror att det inte fungerade och sedan även få ta del av de tester som 
utförs på massan när den väl kommer ut. 
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9 Bilagor 

Intervju vid verk med parallelltrumma 

Syftet med denna intervju är att få en bild av hur processen såg ut som 
ledde till investeringen av en så kallad parallelltrumma, få svar på frågor 
kring hur denna teknik fungerar i praktiken, vilka för- och nackdelar 
tekniken medför samt hur ekonomin ser ut när trumman väl är i drift. 

Syfte och mål med intervjun 

Målsättningen med resultatet från denna intervju är att få ett underlag 
för vidare undersökning om något eller några av Skanskas verk i 
syd/sydost har de rätta förhållanden för att använda en parallelltrumma. 

1. Vad gjorde att ni satsade på en parallelltrumma? 
Beslutsunderlag för investering av parallelltrumma 

2. Hur hittade ni information om parallelltrummor (studiebesök osv)? 
3. Var trumman ny eller begagnad? 
4. Vilka återförsäljare var ni i kontakt med? 
5. Hur mycket hjälp fick ni från leverantören? 
6. Hur många ton asfalt tillverkar ni per år? 
7. Vilka beräkningar gjordes innan investering? 
8. Fanns det några andra alternativ till parallelltrumma? 
9. Har ni gjort någon livscykelanalys (LCA) för granulatet eller 

livscykelkostnad (LCC) för trumma innan inköp? 

10. Vilken maximal och normal inblandning av granulat har ni? 
Drift av verk med parallelltrumma 

11. Hur har ni kommit fram till denna inblandning? 
12. Vilka begränsande faktorer finns vad gäller er inblandning av 

granulat? 
13. Gjordes det någon jämförelse av möjlig inblandning med eller 

utan parallelltrumma innan investeringen? 
14. Fungerar återvinningen lika bra för alla massatyper? 
15. Sker samma inblandningsgrad på alla massatyper? 
16. Hur många grader värms granulatet upp till i trumman? 
17. Vilken fuktkvot har granulatet innan och efter uppvärmningen? 
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18. Hur länge kan granulatet förvaras varmt innan det måste 
blandas in? 

19. Vilken temperatur värmer ni upp övrigt stenmaterial till? 
20. Motsvara trumman era förväntningar? 
21. Vilka för- och nackdelar har ni upplevt? 

 

22. Hur ser underhållsarbetet ut för parallelltrumman? 
Underhåll av verk med parallelltrumma 

23. Hur rengörs trumman? 
24. Ser skovlarna likadana ut i en parallelltrumma som i en vanlig 

torktrumma? 
25. Hur stora mänger granulat fastnar i trumman och vad gör ni 

med det? 
26. Är det några speciella fraktioner som fastnar? 

27. Hur mycket kostar en parallelltrumma? 
Ekonomi 

28. Vilken extra utrustning krävs förutom parallelltrumman för att 
påbörja inblandning av granulat 

29. Hur mycket kostar denna extra utrustning?    
30. Vilka rörliga kostnader medför en parallelltrumma samt vilka 

poster fördelas dessa på? 
31. Hur har de ekonomiska utslagen blivit? 
32. Hur mycket mindre bindemedel/stenmaterial används? 
33. Tar ni betalt för att ta emot granulat? 
34. Hur ser er hantering av returasfalten ut? 
35. Hur stora är hanteringskostnaderna för returasfalten? 

36. Vilka typer av returasfalt tar ni emot? 
Granulatet 

37. Vem lämnar returasfalt hos er? 
38. Hur lätt är det att få tag i massor? 
39. Hur ställer sig beställarna (kommuner och vv) till denna typ av 

återvinning? 
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40. Begränsar ATB Vägs krav på maximal inblandning av granulat er 
på något sätt?  

41. Mindre CO2 utsläpp? 
Miljö 

42. Andra miljöfördelar? 
43. Tillkommer det några utsläpp från parallelltrumman pga 

drivmedels-, däck- eller brombeläggsrester osv? 
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Intervju vid verk 

Syftet med intervjun är att kartlägga vilken utrustning verken har för varm 
återvinning av granulat, vilken inblandningsgrad denna utrustning 
medger, vilka kostnader denna utrustning medfört samt verkets tillgång 
på returasfalt. Intervjun skall även ge svar på frågor kring kall återvinning 
samt alternativa användningsområden för granulatet. 

Syfte och mål med intervjun 

Målet med intervjun är att få en övergripande bild av de olika verkens 
potential av varm återvinning av asfalt samt hur de utnyttjar dessa 
förutsättningar genom att jämföra svaren från de olika verken. 
Målsättningen är även att utreda de olika verkens utnyttjande av kall 
återvinning samt alternativa användningsområden för granulatet för att 
kunna dra slutsatser om hur granulatet skapar störst värde. 
 

1. Vilken temperatur värms stenmaterialet upp till i torktrumman? 
Tekniska data varm återvinning  

2. Hur mycket överhettas stenmaterialet jämfört med innan 
inblandningen av granulat? 

3. Vilka faktorer begränsar er att ha en högre inblandning? 
o Utrustning (transportband/elevator), tillgång på material eller 

annat? 
4. Har ni samma inblandningsgrad oberoende av massatyp (Fyll i 

tabell)?  
o Om inte, vilken inblandning har ni till de olika massorna? 

5. Hur har ni kommit fram till denna inblandning? 
o Teoretiskt eller genom försök? 

6. Hur upplevs massan att arbeta med? 
o Verk/fält? 

7. Vilka laborationsförsök utförs på ingående material, massan och 
färdig beläggning? 

8. Har ni planer om att höja inblandningen? 

9. Hur länge har ni blandat in granulat? 
Metodval vid varm återvinning 

10. Vem och varför togs beslutet att börja?  
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o På vilken nivå? 
11. Hur tillsätts granulatet i processen? 
12. Varför har ni valt denna metod? 

o Prioriterades inblandninsgrad eller produktionstakt? 
13. Vilka fördelar/nackdelar finns med metoden? 
14. Fanns det kunskap inom Skanska att tillgå vid modifieringen av 

verket?  
15. Har ni utfört några experiment innan ni valde metod? 
16. Funderade ni någon gång på att sätta in en parallelltrumma? 

o Varför/varför inte? 
17. Används föryngringsmedel? 

o Varför/varför inte?  
o Vilka föryngringsmedel? 
o Till vilka massatyper? 

18. Har underhållsarbetet förändrat efter att inblandning av 
granulat införts? 

19. Hur stor efterfrågan finns det på kalla massor inom ert område 
och vem efterfrågar dessa? 

Kall återvinning 

20. Hur många ton kalla massor lägger ni per år? 
21. Vilken inblandningsgrad av granulat använder ni då? 
22. Hur mycket kostar en flytt av ett sådant verk? 
23. Hur många ton måste ni sälja för att det skall löna sig? 

24. Har ni sålt asfaltgranulat till förstärkningslager under 
ytbehandlingar? 

Alternativa användningsområden för granulatet 

o Hur mycket och till vem? 
25. Har ni sålt asfaltgranulat till obundet material i bär- och 

förstärkningslager? 
o Hur mycket och till vem? 

26. Har ni sålt asfaltgranulat till grusslitlager? 
o Hur mycket och till vem? 
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27. Har ni sålt asfaltgranulat till stödremsor? 
o Hur mycket och till vem? 

28. Har ni sålt asfaltgranulat till något annat? 
o Hur mycket och till vem? 

29. Finns det några begränsande faktorer vad gäller mottagning av 
returasfalt? 

Tillgång och förvaring av returmassor 

o Skulle kunna ta emot mer men finns inte massa? 
o Kan inte ta emot mer? 

30. Vilka lämnar massor? 
o Kommun, VV, andra entreprenörer, Skanska väg o anläggning? 

31. Vilka massor tas emot? 
o Grävda/frästa? 

32. Sorteras asfaltmassorna utifrån upptagningssätt, 
beläggningstyp, massatyp, bindemedel, ålder eller andra aspekter?  

33. Vilken fuktkvot håller granulatet vid förvaring? 
34. Hur förvaras returasfalt/granulatet? 
35. Om granulatet förvaras under tak vem levererade/ byggde det? 

36. När sker krossningen av granulat? 
Granulat 

37. Blandas frästa massor och grävda massor vid krossning? 
38. Vilka massor används de olika fraktionerna i? 
39. Finns det någon massa som drar större nytta av granulatet än 

andra? 
40. Finns det någon massa som är problematisk att ha granulat i? 
41. Hur mycket av granulatets bindemedel tillgodoräknar ni er? 
42. Hur mycket mindre stenmaterial tillsätter ni pga. granulatet 

och av vilken fraktion? 

43.  Vilka miljöfördelar medför återvinningen av asfalt? 
Attityd 

44. Hur ställer sig beställarna (kommuner och vv)? 
45. Tror ni på en framtid för asfaltåtervinningen? 
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46. Hur mycket kostade er ombyggnad för varm återvinning av 
asfalt? 

Ekonomi  

47. Vilka rörliga kostnader medför den varma återvinningen samt 
hur stora är dessa kostnader? 

48. Om granulatet förvaras under tak vad kostade denna byggnad? 
49. Får ni betalt för att ta emot massorna? 

o Vad kostar det att lämna massor? 
50. Har ekonomin påverkats? 
51. Hur påverkas användningen av bindemedel/stenmaterial, några 

besparingar? 
52. Finns det någon slags överenskommelse mellan 

beläggningssidan och tillverkningssidan vad beträffar 
återvinningsmassor? 

53. Hur stort värde skapar granulatet vid varm återvinning? 
54. Hur stort värde skapar granulatet vid kall återvinning? 
55. Hur stort värde skapar granulatet vid alternativa 

användningsområden så som obundet bärlager osv? 
 

56. Finns det några planer att bygga om verket för att göra varm 
återvinning möjlig? 

Verk som inte är ombyggda för inblandning av granulat 

o Varför/varför inte? 
57. Hur skall en sådan ombyggnad se ut? 
58. När skall en sådan ombyggnad ske? 
59. Finns det några planer på att bygga en förvaring för granulatet 

under tak? 
60. Hur skulle en sådan förvaring se ut? 
61. Vad gör ni med granulatet nu? 
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Tillverkade massa vid verket 
(totalt) 

Ton/ år  

ABT Ton/år  
ABS Ton/år  
AG Ton/år  
Produktionstakt Ton/h  
Hur stora satser kan ni 
tillverka 

Ton  

Bränsle till torktrumman Typ  
Årsförbrukning av bränsle Ton o kWh  
Bränslekostnad Fast kr/kWh  
Bränslekostnad Rörlig kr/kWh  
Elanvändning verk kWh  
El Fast kostnad kr/kWh  
El Rörlig kostnad kr/kWh  
Driftskostnader verk kr/år eller 

kr/ton 
 

Driftskostnader 
återvinningsdel 

kr/år eller 
kr/ton 

 

Underhållskostnader verk kr/år eller 
kr/ton 

 

Underhållskostnader 
återvinningsdel 

kr/år eller 
kr/ton 

 

Normal inblandning av 
granulat 

%  

Maximal inblandning av 
granulat 

%  

Möjlig inblandningstakt 
map 
elevator/transportband 

Ton/h  

Årlig mottagning av 
returasfalt (totalt) 

Ton/år  

Fräst Ton/år  
Uppgrävt Ton/år  
Årlig mängd krossad 
returasfalt 

Ton/år  
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Kostnad krossning kr/ton  
Fraktioner och mängder av granulatet 

1  mm o ton  
2 mm o ton   
3 mm o ton   
4 mm o ton   
Lagerhållningskostnad 
granulat 

Kr/år  

Förbrukning av 
föryngringsmedel 

Ton/år  

Kostnad föryngringsmedel kr/ton  
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Intervju med projektchefer eller produktionschefer 

Syftet med intervjun är att få svar på frågor som vilka är de vanligaste 
massatyperna, beläggningssidan inställning till inblandning av granulat i 
ny asfaltmassa, deras möjlighet och kapacitet att komma åt returasfalt 
från sina jobb samt deras uppfattning om hur kommunerna ställer sig till 
användandet av returasfalt. Tanken är också att frågor kring alternativa 
användningsområden för granulatet skall tas upp.  

Syfte och mål med intervjun 

Målsättningen är att resultatet skall lyfta fram beläggningssidans 
erfarenheter om hanteringen och utläggningen av massor med granulat, 
vilken potential som finns vad gäller att komma åt returmassor samt deras 
tolkning av hur kommunerna egentligen ställer sig till inblandningen av 
granulat. 
 

1. Är det någon skillnad på att lägga ut massor med eller utan 
inblandning av granulat? 

Attityd till granulat 

2. Vilka för- och nackdelar ser du med användning av granulat? 
3. Har du någon uppfattning om var konkurrenterna befinner sig vad 

beträffar återvinning av asfalt? 
4. Vilken uppfattning har beställarna om inblandning av granulat? 

o Kommuner? 
o Vägverket? 
o Privata beställare? 

5. Ställer beställarna några krav på återvinning av asfalt? 
o Kommuner? 
o Vägverket? 
o Privata beställare? 

6. Vilka för- och nackdelar ser du med hantering av massor 
innehållande granulat? 

Varmåtervinning med granulat 

7. Är det någon skillnad i temperatur mellan jungfruliga- och 
återvinningsmassor? 

8. Förekommer det några klumpar (bindemedel) i massan? 
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9. Är det några massor ni föredrar att inte ha granulat i? 
10. Vilka massatyper lämpar sig bäst för inblandning av granulat? 
11. Får ni information om att massorna innehåller granulat? 
12. Sker informationsutbyte mellan verken och beläggningssidan 

vid t.ex. test av ändrad inblandning? 

13. Har ni lagt asfaltgranulat som förstärkningslager under 
ytbehandlingar? 

Alternativa användningsområden för granulatet 

14. Har ni lagt asfaltgranulat som obundet material i bär- och 
förstärkningslager? 

15. Har ni lagt asfaltgranulat som grusslitlager? 
16. Har ni lagt asfaltgranulat som stödremsor? 
17. Har ni använt asfaltgranulat till något annat? 

18. Lägger ni kalla massor? 
Kall återvinning 

19. Vid vilka typer av jobb lägger ni kalla massor? 
20. Vilka typer av beställare vill ha kalla massor? 
21. Hur många ton kalla massor lägger ni per år? 
22. Hur mycket granulat innehåller dessa massor? 
23. Varifrån tas granulatet (projekt/upplag)? 

24. När har ni möjlighet att komma över massor?  
Fräs- och schaktmassor  

25. Hur mycket returasfalt kommer ni över per år totalt? 
26. Hur ser uppdelningen ut mellan olika massatyper? 
27. Hur mycket av detta är frästa massor? 
28. Hur mycket av detta är schaktade massor? 
29. Hur stor del av returasfalten går till Skanskas verk? 
30. Vad gör ni av resten av returasfalten? 
31. Vilken kapacitet har fräsarna? 
32. Vilken fraktion är de frästa massorna? 
33. Vad kostar fräsning? 
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34. Transportkostnader för returasfalt (kr/ton och km)? 
Ekonomi 

35. Kostar det något för er att lämna in massor till Skanskas verk/ 
återvinningsanläggning? 

36. Finns det någon slags överenskommelse mellan 
beläggningssidan och tillverkningssidan vad beträffar 
återvinningsmassor? 

37. Innebär returasfalten någon ekonomisk fördel för er? 
38. Hur tror ni att användandet av granulatet skapar mest värde, 

genom varm återvinning, kall återvinning eller inom alternativa 
användningsområden? 

39. Hur skulle granulatet kunna skapa konkurrensfördelar för er 
jämfört med era konkurrenter? 
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Intervju för kallt kontinuerligt verk 
1. Hur lång etableringstid har verket? 
2. Vilket bindemedel använder ni? 
3. Drar massan fördel av att ligga på hög innan den läggs ut? 
4. Vilka tester utförs granulatet?  
5. Hur påverkar fukten massan? 
6. Tillsätts vatten för att göra massan smidigare? 
7. Behövs det speciell personal eller maskiner för att lägga ut massan? 
8. Hur mycket massa måste läggas för att det ska vara lönt att flytta 

verket? 
9. Blandas det någon gång in nytt stenmaterial? 
10. Hur mycket bindemedel tillsätts i massan? 
11. Kan PAH massor användas? 
12. Används alltid projekt från aktuellt eller närliggande projekt? 
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