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Abstract:  
In several places around Sweden a measure called Full Depth Reclamation (FDR) with 
road metal is used for maintenance of old pavements with poor bearing capacity. The 
measure consists of pulverizing the existing pavement and mixing it with a pre-
determined amount of the existing underlying unbound material along with added road 
metal if needed. Besides improving the bearing capacity it also gives opportunity to 
reshape the upper part of the road body and thereby fix roughness. Furthermore, it is a 
measure that is advantageous in a sustainability perspective as it is based on in-situ 
recycling. In Sweden there are people with plenty of practical knowledge and experience 
from this measure. However, the range of available literature is limited.  

The purpose of this thesis is compiling knowledge from experienced persons and thereby 
form a base of knowledge within this field. The study will also identify requirements that 
must be met when using the measure and give suggestion if there are reasons for further 
requirements. Also a tool for dimensioning a FDR measure is to be developed as part of 
the thesis.  

 

 

 

Trafik och väg 
Institutionen för Teknik och samhälle 
Lunds Tekniska Högskola, LTH 
Lunds Universitet 
Box 118, 221 00 LUND 

Transport and Roads 
Department of Technology and Society 
Faculty of Engineering, LTH 
Lund University 
Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden 



ii 

 

 



 

iii 
 

Förord 
Denna rapport är ett examensarbete utfört som en del av utbildningen Väg och 

Vatten på Lunds Tekniska högskola. Rapporten är skriven på uppdrag av 

Trafikverket och i sammarbete med Ramböll RST i Malmö. Att skriva arbetet har 

varit inspirerande och utvecklande på många sätt, framförallt då mycket kontakt 

har tagits med kunniga och hjälpsamma personer i branschen runt om i landet.   

Ett stort tack riktas till de personer som ställt upp för att bli intervjuade, utan dem 

hade denna rapport inte varit möjlig att skriva. Ett särskilt tack till Virgilio Perez på 

Ramböll för hans återkommande hjälp och feedback.  

Vidare vill jag tacka mina handledare Per Viktorsson (Trafikverket) och Sven 

Agardh (Lunds Tekniska Högskola och Ramböll) för deras stora engagemang och 

alla tips längs vägen.  

Slutligen tackas Ramböll RST i Malmö för att de upplåtit en arbetsplats på deras 

kontor i en miljö med trevliga och kunniga personer.  

 

Andreas Bladh, Malmö 2014-12-08  
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Summary 
In order to improve old pavements with damages caused by a deficient unbound 

layer in the sub-base, a measure called Full Depth Reclamation (FDR), sometimes 

also adding road metal, is frequently used in many parts of Sweden. The measure 

consists of pulverizing the existing pavement and mixing it with a pre-determined 

amount of the existing underlying unbound material, along with added road metal 

if needed. Besides improvement of the bearing capacity this also gives an 

opportunity to reshape the upper part of the pavement before repaving. The 

range of available literature about this measure is limited; instead most 

knowledge is to be found among people around the country applying the method.  

A purpose with this thesis is to compile knowledge, partly from existing literature, 

but primarily from interviews with experienced people in this field. The thesis also 

gives an overview of requirements to be considered when using the method. The 

thesis can be used as a source of existing knowledge on working with FDR. Also a 

tool for the design of these types of measures has been developed.  

The literature study showed that not much has been written on the subject and to 

increase knowledge two fieldtrips were made to look for some practical 

experience. Interview approach and questions were developed in association with 

supervisors from the National Transport Administration, Ramböll and Lund 

University.  

Results from the interviews suggest that vital parameters in establishing which 

roads are suitable for this measure are primarily the kind of road damage and 

road construction. If refining unbound layers in the sub-base and creating a new 

surface is considered to be a possible solution to eliminate the problems, then  

FDR could be considered. Most commonly the method is used on smaller roads 

with an AADT (Annual Average Daily Traffic) of up to 1000 but also with good 

results on some larger roads with an AADT of up to 10 000.  

There are different ways of designing an FDR measure (to decide amount of 

added road metal, depth, number of passes etc.), largely depending on tradition 

and regional applications.  One way that is frequently used is to do a particle size 

analysis for each material that is to be mixed, then use a tool to calculate how 

many percent of each material that is needed for the result to have an adequate 

mix of particle sizes. This is called proportioning and can be done with varying 

accuracy along the extent of the road that is to be improved. Some however use a 
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more industrial approach; designing the measure using experience based 

empirical knowledge. This reduces the need for comprehensive preliminary 

investigations and sample analysis. The disadvantage not using proportioning is 

that the quality of the end result cannot be estimated with the same accuracy.  

Current requirements when performing FDR and adding road metal are not 

particularly comprehensive. It might be preferable to extend the requirements in 

order to secure high quality and facilitate the initial phase, especially for people 

lacking major previous experience of the method.  

This thesis is primarily built on experiences and opinions from different people in 

the field. As a result, it is problematic to assure that all facts are 100 % accurate. It 

would therefore be preferable to add actual case studies,  in order to monitor and 

verify results of applying different measures.  
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Sammanfattning  
Gamla vägar med bärighetsskador som kan härledas till ett bristfälligt obundet 

lager i överbyggnaden åtgärdas på många håll i Sverige genom infräsning. Den 

befintliga beläggningen fräses då ner i underliggande lager och om det behövs 

fräses även tillsatt makadam ner. Denna åtgärd förbättrar bärlagret och man får 

möjlighet att forma vägkroppen på nytt innan man lägger på ny beläggning. Det 

finns begränsat med litteratur som behandlar infräsning. Istället finns det mesta 

av kunskapen hos erfarna personer runt om i landet som arbetar med metoden.  

Ett syfte med denna rapport är att sammanställa kunskap om infräsning från 

tillgänglig litteratur men framförallt från intervjuer med personer som har stor 

erfarenhet av metoden. I rapporten ska också finnas en översikt av kravställandet 

och reflektioner om huruvida man kan ställa mer omfattande krav vid 

dimensionering och utförande. Arbetet ska kunna utgöra ett kunskapsunderlag för 

branschen vid arbete med infräsning och ett verktyg för dimensionering har tagits 

fram.  

Litteraturstudien visade att det inte finns mycket skrivet om ämnet och för att öka 

förståelsen gjordes även två studiebesök för att se hur det går till i praktiken. 

Upplägg för, och frågor till, intervjuerna togs fram och diskuterades med 

handledare från Trafikverket, Ramböll och Lunds Tekniska Högskola.  

Intervjuerna tyder på att viktiga parametrar att titta på för om en väg är lämplig 

för infräsning är främst skadebilden och konstruktionen. Anser man att man har 

en väg vars problem kan elimineras genom en ny beläggning och en 

kvalitetshöjning av det underliggande obundna lagret så är infräsning aktuellt. 

Vanligast är att man åtgärdar mindre vägar med ÅDT (årsdygnstrafik- det under 

ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn) upp till 1000 men metoden används 

också med goda resultat på större vägar med ÅDT 10 000.  

Hur dimensioneringen och utförandet går till kan skilja sig åt, troligen mycket på 

grund av tradition och hur metoden används regionalt. Vanligt är att man genom 

att analysera prover på befintligt material räknar fram hur mycket makadam av en 

viss fraktion som ska tillsättas för att få ett resultat med godkänd kornkurva. Detta 

kallas proportionering och kan göras med varierad noggrannhet över sträckan 

som ska åtgärdas. De som inte räknar på kornkurvor tillämpar ett mer industriellt 

förhållningssätt till infräsningen. Man går då efter någon slags erfarenhetsbaserad 

empriri vilket innebär att man kan dra ner lite på omfattningen av 
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förundersökningar. Nackdelen med detta är att man inte lika säkert kan 

dimensionera infräsningen för bästa resultat.  

Kravställandet vad gäller infräsning är inte speciellt omfattande. Det kan anses 

önskvärt med fler riktlinjer för att säkra kvalitén och underlätta projekteringen, 

framför allt för personer som inte har någon stor erfarenhet av metoden.  

Denna rapport är i första hand en produkt av erfarenheter och åsikter från olika 

personer i branschen. Det medför att det blir problematiskt att konkret ge fakta 

och garantera att den stämmer till 100 %. Det vore därför önskvärt att 

komplettera med fallstudier för att kunna verifiera och påvisa hur olika metoder 

ger olika bra utfall.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att underhålla gamla vägar har metoden att fräsa in befintlig asfalt och 

tillsätta makadam blivit alltmer vanlig. Som metod för att förstärka vägar med 

bärighetsproblem har infräsning använts under en relativt lång tid, det är alltså 

ingen ny metod. Den har bland annat de fördelarna att den förbättrar de obundna 

lagren, ojämnheter justeras och ett homogent lager kan skapas vid breddning. 

Inom Trafikverket finns ett antal personer, främst inom Underhåll, som arbetar 

med infräsning. Även utanför Trafikverket finns det personer som har stor 

kompetens inom området och mångårig erfarenhet av att arbeta med metoden. 

Samtidigt har det knappt skrivits något om infräsning. Att det inte gjorts någon 

systematisk dokumentation över tillvägagångssätt och när metoden kan användas 

med framgång kan göra det problematiskt för oerfarna att använda sig av 

infräsning och detta skulle kunna vara en anledning till att det inte tillämpas 

överallt i landet. Metoden är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom man 

återanvänder befintliga material på plats och sparar därmed på material och 

transporter.  

1.2 Syfte 
Ett syfte med detta examensarbete har varit att utreda i vilka sammanhang 

infräsning används, vilka problem som åtgärdas och vilka vägar metoden kan 

användas på. I diskussionen presenteras,  med resultatet som underlag, olika 

parametrar som påverkar om en väg är lämplig att åtgärdas med infräsning.  

Runt om i landet har det utvecklats olika skolor för hur man dimensionerar en 

infräsning, kanske till följd av att det inte funnits någon systematisk 

sammanställning om infräsning som uppdaterats kontinuerligt. Examensarbetet 

ska därför kartlägga dagens praxis av metodens användning och erfarenheter av 

densamma och därigenom utgöra ett underlag för på vilket sätt infräsning bör 

tillämpas.  

Studien syftar också till att ge en översyn av kravställandet när det gäller 

infräsning. Då det är en metod som till stor del baserar sig på erfarenhet saknas 

ännu omfattande standarder för krav och beskrivningstexter till upphandlingar. 

Studien reflekterar över vilka krav som bör finnas och hur de bör beskrivas.  
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Arbetet syftar också till att ta fram ett verktyg för proportionering av makadam. 

Idag finns några olika proportioneringsverktyg och gemensamt för dem är att de 

sannolikt kan förbättras för allmän användning.  

Arbetet skall kunna utgöra ett kunskapsunderlag för branschen vid arbete med 

infräsning. Förhoppningen är att examensarbetet ska kunna användas för att få 

inblick i hur infräsning används runt om i landet och ge en förståelse för de olika 

metoder som finns. Vidare kan det fungera som en första inspirationskälla för att 

börja med infräsning där det inte används idag eller inspirera personer med 

erfarenhet att även titta på hur man gör på andra håll och kanske på så sätt leda 

till vidare utveckling av metoden.  

Syfte med examensarbetet: 

 Utreda: 

o När är det lämpligt att använda infräsning och på vilka vägar? 

o Hur tillämpas infräsning på bästa vis?  

o Vad finns det för kravställande vid infräsningsåtgärder? 

 

 Ta fram ett verktyg för proportionering av makadam. Verktyget kommer 

att finnas tillgängligt på trafikverket. 

 

1.3 Disposition 
1. Rapporten börjar med en översiktlig genomgång för arbetsgången då man 

utför en infräsning.  

2. En litteraturstudie för att sätta in läsaren i ämnet och visa vad det finns 

för tillgänglig litteratur idag. 

3. Resultat av utförda intervjuer med en rad personer med erfarenheter av 

infräsning. 

4. Beskrivning av framtagande av proportioneringsverktyg. 

5. Översikt av kravställande. 

6. Slutsats och diskussion.  

  

Figur 1. Vägsektion. (Trafikverket - b, 2011) 
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1.4 Avgränsningar 
I arbetet undersöks infräsning av granulat och makadam i obundna lager och de 

moment som detta innefattar. Påförande av olika beläggningar efter infräsning 

berörs inte.  

Då det under arbetets gång inte framkommit speciellt mycket vad gäller infräsning 

för att åtgärda förstärkningslager så belyses åtgärden i rapporten främst som en 

metod för att förädla ett befintligt bärlager.  

Studien håller sig till svenska förhållanden och tar inte med några internationella 

erfarenheter även om det finns länder med stor tillämpning av metoden. 

Anledningen till detta har varit begränsningar i tid och tillgänglighet av 

intervjupersoner utanför Sverige.  
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2. Metodik 
Examensarbetet innehåller en litteraturstudie och intervjuer med 

Trafikverkspersonal, konsulter och entreprenörer. Det innehåller också en översyn 

av kravställandet vid infräsning enligt Trafikverket och Svensk Byggtjänst. Ett 

verktyg för dimensionering har också tagits fram.   

2.1 Litteraturstudie 
Första delen av arbetet innefattar en översiktlig beskrivning av hur en 

infräsningsåtgärd går till. Därefter följer en litteraturstudie för att få en förståelse 

för metoden och inspirera till frågeställningar. Det var dock problematiskt att hitta 

någon mer omfattande litteratur om infräsning.  

De enda skriftliga källorna som behandlar infräsning lite djupare var producerade 

av Trafikverket.  

 Förstärkning av vägar – infräsning av makadam i befintligt bärlager 

 Förstärkningsåtgärder 

Det fanns även en rapport med en fallstudie där ett antal intressanta slutsatser 

kunde hämtas.  

 Rapport – Utvärdering infräsning makadam 

2.2 Fältbesök 
För att öka förståelsen och se hur utförandet går till i praktiken gjordes även två 

fältbesök. De moment som utfördes under besöken var tillförande av makadam, 

fräsning, hyvling och packning.  

2.3 Intervjuer 
Med litteraturstudien och studiebesöken i bagaget togs ett underlag för 

intervjufrågor fram (se bilaga A). Frågorna och ämnena diskuterades sedan med 

handledare från Trafikverket och Lunds Universitet.  

Handledare från Trafikverket bistod med kontaktuppgifter till personer med 

erfarenhet av infräsning. Det ansågs viktigt att intervjua både personer från 

Trafikverket och personer som jobbar som entreprenörer eller konsulter. Detta 

för att se om åsikterna skiljer sig åt beroende på om man är beställare eller 

utförare. Under arbetets gång har även namn utöver dessa dykt upp som varit 
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intressanta att kontakta. Sammanlagt har 13 personer med värdefull erfarenhet 

intervjuats ingående.  

Intervjuerna har i huvudsak gjorts som inspelade telefonintervjuer, förutsatt att 

detta godkändes av de intervjuade. Intervjuerna analyserades sedan och 

sammanställdes där namnen på de intervjuade inte ska kunna kopplas ihop med 

specifika åsikter.  

2.4 Kravställning 
För att undersöka vilka krav och råd som finns sammanställdes befintliga krav 

från:  

 AMA Anläggning 13 

 TRVK Väg 

 TRVKB Obundna lager 

 TRVR Väg 

 TRVAMA Anläggning 10 

I intervjuerna lyftes frågan om vilka krav man känner till och om det borde finnas 

fler krav vid avändande av metoden.  

Ett antal förslag  på kompletterande  krav presenteras i slutet av rapporten. Dessa 

förslag grundar sig främst på intervjuerna. 

2.5 Proportioneringsverktyg 
Målet med att göra ett proportioneringsverktyg var att ta fram ett verktyg som 

kan läggas in i PMS-Objekt och som ska vara enkelt för alla att använda.  

Det bestämdes därför att det bästa vore att göra verktyget i ett Excel-dokument. 

Olika existerande verktyg testades och utvärderades. I intervjuerna framkom 

också viktiga åsikter om vad som var önskvärt från personer som dimensionerar 

infräsningar.  

För att få ett så användarvänligt verktyg som möjligt var det nödvändigt att sätta 

sig in i Excel lite djupare för att behärska att programmera makron som ger ett 

bättre gränssnitt.  

Gränskurvor (se bilaga B) för obundna lager har hämtats från: TRVKB 10 Obundna 

lager, TDOK 2013:0530 samt VVMB120 – Inventering och värdering av befintlig 

väg. 
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3. Infräsning av makadam - Princip för arbetsgång 
Förstärkning av vägar med infräsning kan utföras på lite olika sätt. Här följer en 

övergripande beskrivning av hur det går till.  

Förprovning 

För att bestämma om infräsning är en 

lämplig åtgärd på en väg tas en 

tillståndsbeskrivning och skadebild 

för vägen fram.  

 

 

 

Dimensionering/proportionering 

Bestäm lämpligt fräsdjup, hur 

mycket makadam som ska fräsas in, 

om man ska fräsa en eller två 

gånger mm.   

 
 

 

 
Torrfräsning 

Infräsning av befintlig beläggning. Detta görs om 

ingen makadam ska fräsas ner men i många fall 

även som en första fräsning innan man lägger på 

makadamen.   

Figur 2. Vägytemätning, spårig och krackelerad väg 
(Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010) 

Figur 3. Proportioneringsverktyg 

Figur 4. Torrfräsning (Widlund, 2014) 
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Tillförsel av makadam 

Makadam tillförs. Ofta med lastbil för att sedan fördelas med hyvel för att få ett 

homogent lager.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vattning 

Det är viktigt att under infräsningen ha rätt vattenkvot i materialet för att få till en 

bra packning. Vid packning av bärlager bestäms optimal vattenkvot enligt SS-EN 

13286-2:2010. Om optimal vattenkvot är okänd ska den antas vara 5,5 %. 

Alternativt kan en beräkning utföras som visar att tillförd vattenmängd motsvarar 

minst 3 viktprocent av det packade lagret för bärlager (Svensk Byggtjänst, 2013). 

 

Figur 7. Vattning av makadam innan infräsning (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010) 

Figur 5. Tillförsel av makadam (Widlund, 
2014) 

Figur 6. Fördelning av makadam 
(Widlund, 2014) 
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Infräsning av makadam 

Den tillförda makadamen fräses in. 

 

 

 

Formgivning  

Vägen formas med hyvel.  

 

 

  

Figur 8. Infräsning Figur 9. Infräsning 

Figur 10. Hyvling Figur 11. Hyvling 
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Packning 

Vägen packas till önskad                  

packningsgrad med vält.                                                                         

Krav för packningsgrad finns i                 

DCB i AMA 10.  

 

 

 

 

 
Ny beläggning 

Ny beläggning kan läggas på vägkroppen.  

 

Figur 13. Färdig vägsträcka efter infräsning med makadam och beläggning med MJOG (Wiklund, 
Danielsson, & Morling, 2010) 

  

Figur 12. Packning med vält (Wiklund, Danielsson, & 
Morling, 2010) 
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4. Litteraturstudie 
En väg med bärighetsskador som kan härledas till ett undermåligt bärlager måste 

åtgärdas. Att ”lyfta på locket”, alltså ta bort beläggningen (slitlager + 

underliggande asfaltbundet grus) för att gräva ut och lägga nytt bärlager är 

kostsamt. Ett sätt att öppna upp vägen för att kunna förädla bärlagret är genom 

att fräsa in hela eller delar av beläggningen (Trafikverket - a, 2012).  

Infräsning är en åtgärd som främst används för att förstärka vägar med dålig 

bärighet (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010). 

Åtgärden innebär att man fräser ner befintlig beläggning och/eller tillsatt 

makadam i bärlagret för att förädla bärlagret och få en bättre kornkurva 

(Trafikverket - a, 2012).  

4.1 Lämpliga vägar för metoden 
Vägar som metoden lämpar sig bra för är: 

 Vägar med tunna enlagersbeläggningar med en ÅDT (årsdygnstrafik- det 

under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn) på ungefär 1000. 

 Så kallade bärighetsobjekt (vägar med bärighetsproblem) 

 Vägar i behov av underhållsbeläggning 

 Vägar med krackelerad och hålig beläggning, spårbildning och kanthäng 

 Grusvägar med dålig bärighet  

(Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010) 

Man kan även använda metoden för att åtgärda så kallade 

”sandwichkonstruktioner” där man lagt på nytt bärlager och beläggning ovanpå 

en gammal beläggning. Detta förutsatt att den underliggande beläggningen inte 

ligger djupare ner i vägen än 40 centimeter. Man fräser då samman de båda 

beläggningslagren med mellanliggande obundet material. Inbyggda lager kan 

åtgärdas om de ligger grundare än 40 centimeter men för att det ska bli 

ekonomiskt lönsamt är gränsen cirka 25 centimeter eftersom det vid större djup 

behövs en större fräs (Trafikverket - a, 2012).  

Infräsning kan också användas då en väg ska breddas då man genom att hyvla ut 

det blandfrästa materialet möjliggör att skapa ett homogent bärlager längs 

tvärsektionen (se bilaga C) (Perez, 2014).  
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4.2 Hantering av tjärhaltiga beläggningar 
Många vägar som gjordes innan mitten på 70-talet innehåller vägtjära som sedan 

2002 klassas som farligt avfall. Tjäran kan innehålla miljö- och hälsfarliga ämnen i 

form av så kallade polycykliska aromatiska kolväten, PAH (Vägverket - a, 2004). 

Beläggningsmassor som innehåller vägtjära kan klassas som farligt avfall. Men vid 

infräsning återanvänder man beläggningen och därför är det naturligt att den ses 

som en resurs snarare än avfall. För cirka 10 år sedan gjordes en 

miljöriskbedömning där man utvärderade de olika alternativ som fanns för 

hantering av tjärhaltiga beläggningar; direkt återvinning in-situ respektive via 

mellanlagring, återvinning via asfaltsverk, deponering, destruktion och biologisk 

nedbrytning. När man jämförde de olika alternativen miljömässigt var 

återvinningsalternativen bäst även om man teoretiskt räknade med att det fanns 

en viss urlakning. Det berodde på att de andra alternativen för med sig 

miljöpåverkan i form av långa transporter vilka i sig ger mer PAH utsläpp än vad 

en eventuell urlakning skulle göra (Vägverket - a, 2004).  

Trafikverket tillhandahåller en vägledning för tjärhaltiga beläggningar (Vägverket - 

a, 2004).  

Steg ett är att genomföra provtagningar och analys för att fastställa halten av PAH 

i beläggningen. Gränsen för om massorna ska betraktas som innehållande 

stenkolstjära är 70 mg/kg 16-PAH (Vägverket - a, 2004).  

Fördelar med infräsning är att det är en kall metod samt att ingen mellanlagring 

behövs (Trafikverket - a, 2012). Det innebär att man kan fräsa ner tjärhaltiga 

beläggningar förutsatt att: 

 Bärlagret täcks med slitlager 

 Massorna läggs ovan grundvattenytan 

 Personal som hanterar massorna informeras 

 Återanvändningen inte görs inom känsliga markområden 

(Vägverket - a, 2004) 

En särskild bedömning för hur massorna ska hanteras ska dock göras om halterna 

överstiger 1000 mg/kg 16-PAH (Vägverket - a, 2004). 

Vid återanvändning av massor med värden högre än 70 mg/kg 16-PAH ska miljö- 

och hälsoskyddskontor meddelas om halter, mängder och var återanvändningen 
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ska genomföras. Vidare ska mängd massor, halter PAH och var återanvändningen 

sker dokumenteras (Vägverket - a, 2004).  

4.3 Undersökningsmetoder  
För att få underlag till beslut om underhållsmetod samt hur en infräsning ska 

göras behövs kunskap om tillstånd och uppbyggnad av den befintliga vägen. Det 

finns flera olika hjälpmedel för att ta fram den kunskapen. 

4.3.1 Vägytmätning 

Olika vägytemätningar kan användas för att få en bild av vägens brister så som 

spårdjup, ojämnheter, tvärfall och kanthäng (Trafikverket - a, 2012).  

4.3.2 Provtagning 

Provtagning där man tar upp provkroppar som analyseras i labb, används främst 

för att undersöka lagertjocklekar och materialegenskaper för de olika lagren i 

vägen (Trafikverket - a, 2012).  

4.3.3 Georadar 

Georadar är ett effektivt sätt att bestämma lagertjocklekar över en kontinuerlig 

yta (Trafikverket - a, 2012). 

4.3.4 Fallviktsmätning 

Fallvikt används för att beräkna vägens styrka och bärighet. Det är en bra metod 

att använda för att identifiera vilka partier av vägen är svaga eller starka och 

därmed i behov av olika omfattande åtgärder (Trafikverket - a, 2012).  

4.4 Dimensionering och proportionering av infräsningen 
För att ta reda på hur infräsningen kommer att påverka det befintliga bärlagret 

uppskattar man åtgärdens effekt genom att göra en proportionering av hur 

mycket makadam som är lämpligt att fräsa in (Trafikverket - a, 2012).  

Prover tas på det befintliga bärlagret för att få fram dess kornkurva. Det är viktigt 

att proverna tas så att de blir representativa för varje delstäcka av objektet, så att 

man får reda på hur mycket makadam som ska fräsas in på respektive delsträcka 

för att få ett bra bärlager på hela vägsträckan. Ett prov varje 1000 meter brukar 

vara lämpligt, dock bör antalet anpassas efter vägens variationer och förhållanden 

(Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

Man använder sedan kornkurvorna för det befintliga materialet och kornkurvan 

för makadamet som ska tillsättas som indata i ett proportioneringsprogram. 
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Genom att prova med olika förhållanden mellan materialen kan man sedan få 

fram hur mycket makadam som ska tillsättas, hur mycket av befintligt material 

som kan användas och hur djup fräsningen bör vara för att det ska resultera i en 

bra bärlagerkurva (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

Då det är sannolikt att kvaliteten på det befintliga bärlagret och beläggningen 

varierar avsevärt med sträckan är det önskvärt att proportionera för varje 

delsträcka. Resultatet av proportioneringen kan då visa att man måste variera 

mängd makadam och fräsdjup på olika delar av sträckan för att få en godkänd 

bärlagerkurva överallt. I rapporten Utvärdering infräsning makadam – väg BD95 

Jutis-Jäkkvik kan man tydligt se att resultatet av åtgärden inte blir bra överallt då 

man fräste med samma mängd makadam och samma fräsdjup på hela sträckan. I 

rapporten drar man slutsatsen att anledningen till att resultatet inte blev godkänt 

överallt var att materialet i det befintliga bärlagret varierade över sträckan och 

man hade behövt justera makadammängd och fraktion efter detta (Hjelm, 2009).  

Ofta tas ingen hänsyn till den infrästa beläggningen vid proportioneringen då den i 

regel har en positiv inverkan på resultatet. (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010) 

Om andelen av granulatet, alltså den sönderfrästa beläggningen,  understiger 30 

% av fräsningen kan det vid proportioneringen betraktas som ett obundet lager. 

Tillvägagångssättet för proportioneringen och infräsningen bör utredas ytterligare 

om halten är större än 30 %, då man i detta fall bör ta större hänsyn till 

granulatets inverkan på resultatet (Trafikverket - a, 2012).  

Ett alternativ om det ligger en för tjock beläggning på vägen är att fräsa bort en 

del för att sedan fräsa ner resterande del. Det bortfrästa materialet kan 

återanvändas för att tillverka nya beläggningsmassor (Trafikverket - a, 2012).  

Om det befintliga bärlagret är i så pass dåligt skick att man inte lyckas få en 

godkänd bärlagerkurva med proportioneringen får man istället lägga på nytt 

bärlager. Det kan också behövas nytt bärlager för att justera exempelvis skevning 

och tvärfall (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

Ett sätt för att dimensionera en infräsning är den så kallade Värmlandsmetoden. 

Den har som namnet antyder utvecklats i Värmland och går ut på att man har som 

mål att skapa ett 20 centimeter tjockt godkänt bärlager och anpassar mängd 

makadam och fräsdjup därefter. I förstärkning av vägar – infräsning av makadam i 

befintligt bärlager finns en bra beskrivning av hur metoden går till. Erfarenheter 
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visar att vägar där denna metod använts fått relativt små skador inom en 

tioårsperiod (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

Efter utförd infräsning genomförs besiktingar och kontroll av resulterande 

kornkurvor för att fastställa att önskat resultat är uppnått (Wiklund, Danielsson, & 

Morling, 2010).  

4.5 Fördelar med infräsning 
Miljövänlig och resurssnål teknik genom återvinning (Peab Asfalt, 2008).  

Enkelt sätt att till en låg kostnad förädla befintliga obundna överbyggnadslager 

och öka dess bärighet (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

Ger ett bättre resultat och är billigare än att justera en väg med enbart beläggning 

(Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

Jämfört med förstärkning med enbart nytt material får man en mindre påbyggnad 

och mindre markintrång (Trafikverket - a, 2012).  

Vägbredden påverkas i mindre omfattning än om ett nytt bärlager påförs (Peab 

Asfalt, 2008).  

Ett problem med beläggningslager som är lagda före ca 1973 är att de kan 

innehålla tjära. Uppvärmning av dessa tjärhaltiga anses utgöra en hälsorisk. 

Genom att istället fräsa in tjärhaltiga lager i det befintliga bärlagret eliminerar 

man denna risk samtidigt som de återvinns (Trafikverket - a, 2012).  

Kostnadseffektivt sätt att ”lyfta på locket” för att förbättra bärlagret (Trafikverket 

- a, 2012).  

4.6 Svårigheter 
Om man tillsätter makadam får man en höjning av vägen och det kan innebära att 

innerslänterna blir brantare vilket kan försvaga vägkanten (Wiklund, Danielsson, & 

Morling, 2010).  

I exempelvis grusvägar kan det i konstruktionen finnas större sten nära ytan vilket 

gör infräsning problematiskt (Trafikverket - a, 2012).  

Det kan vara svårt att i planeringsskedet förutsäga resultatet av åtgärden. Det 

rekommenderas därför att noggranna kontroller görs i byggskedet (Trafikverket - 

a, 2012).  
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Det kan vara svårt att få det resulterande materialet homogent. I rapporten 

Utvärdering – Infräsning makadam dras slutsatsen att det tillsatta materialet inte 

fördelas helt jämt över hela fräsdjupet (Hjelm, 2009).  

Ett bra packningsarbete är viktigt och det faktum att det är svårare att packa ett 

tjockt lager kan påverka hur djupt det är lämpligt att fräsa (Trafikverket - a, 2012).  

4.7 Tips/rekommendationer 
Då man använder sig av proportionering är det viktigt att man vid utförandet 

fräser till det djup man räknat med för att dimensioneringen ska stämma 

(Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

För att inte få problem med bärigheten i kanterna av vägen kan man föreskriva att 

ett bra tvärfall ska ordnas innan påförande av nya lager.   

Då stor omfördelning av blandfrästa material påverkar dimensioneringen bör man 

ange hur mycket som får omfördelas över vägbanan.  

Ta med material för att om nödvändigt justera tvärfall, kanthäng, kurvor mm. Gör 

en uppskattning av hur mycket extra material som kan komma att behövas.  

Vid infräsningsarbeten på gamla grusvägar bör man i förväg undersöka eventuell 

förekomst av stora stenar och berg inom avsett fräsdjup som kan omöjliggöra 

infräsning.  

Det kan efter en infräsning finnas partier där metoden inte räckt till för vilka det 

kan finnas behov av punktåtgärder.  

Man bör i samband med projekteringen utreda om något är anmälnings- eller 

tillståndspliktigt. Exempelvis kan åtgärden behöva anpassas med hänsyn till 

milstenar eller artrika vägkanter etc (Trafikverket - a, 2012).  

Infräsning utförs med fördel som en del av ett åtgärdspaket där även 

torrläggningsåtgärder ingår. Det är önskvärt att utföra torrläggningsarbeten ett år 

innan för att få ut vatten ur vägkroppen och minska risken för eventuella 

sättningar efter utfört arbete (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).   
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4.8 Rekommenderad läsning:  

Förstärkning av vägar – Infräsning av makadam i befintligt bärlager 

(Trafikverket 2010) 

Beskriver Värmlandsmetoden och har ett Referensobjekt där arbetsgången 

återges (Wiklund, Danielsson, & Morling, 2010).  

Förstärkningsåtgärder (Trafikverket 2012) 

Innehåller bland annat rekommendationer för tillvägagångssätt för att ta fram 

tillståndsbeskrivning och genomföra skadeinventering (Trafikverket - a, 2012). 

Utvärdering infräsning makadam – Väg BD95 Jutis-Jäkkvik  

En fallstudie där infräsning av makadam i befintligt bärlager använts som metod 

(Hjelm, 2009).  

TRVKB Alternativa material (Trafikverket 2011) 

Här kan man läsa mer om granulat (Trafikverket - f, 2011). 

Hantering av tjärhaltiga beläggningar (Vägverket 2004) 

Redogör för de regelverk och riktlinjer som finns när det gäller beläggningar 

innehållande stenkolstjära (Vägverket - a, 2004).  
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5. Resultat av intervjuerna 
Detta kapitel utgör kärnan i rapporten. Här finns kunskap, åsikter och 

erfarenheter från personer i branschen sammanställda. Sammanlagt har 13 

personer med stor erfarenhet av infräsning deltagit i omfattande intervjuer. Av de 

13 är 5 beställare och 8 är konsulter eller entreprenörer.  

För att få så mycket tänkbar information som möjligt är de intervjuade 

verksamma inom olika delar av landet. Här finns verksamma från såväl norra som  

mellersta och södra delarna av Sverige. De flesta känner till att metoden används 

på lite olika sätt runt om i landet och i intervjuerna diskuteras deras egna 

erfarenheter och hur de själva ser på vilket sätt infräsning tillämpas på bästa vis. 

Av integritetsskäl har identiteterna på de intervjuade utelämnats.  
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5.1 Vilka vägar är lämpliga?  
 

 

 

 

 

Först och främst ville jag ta reda på vilka slags vägar metoden kan vara applicerbar 

på med framgång, vilka de viktigaste parametrarna är för att bedöma detta och 

hur de kan utvärderas. 

Olika parametrar som på förhand kunde tänkas ha betydelse är exempelvis vägens 

storlek och ÅDT, vilka brister vägen har och vad man vill åstadkomma, hur den är 

konstruerad och var någonstans i landet vägen är lokaliserad. Vid 

sammanställningen av intervjuerna kändes det rimligt att dela upp svaren under 

tre huvudområden; vägens storlek, konstruktion och skadebild.  Utöver det 

ställdes även frågan om man kan använda infräsning som en åtgärd för 

förstärkningslager.  

5.1.1 Vägens storlek 

De intervjuade svarade ganska olika angående hur stora eller små vägar de ansåg 

vara lämpliga att använda infräsning på, alltifrån grusvägar till vägar med ÅDT på 

upp till 5-10 000. Svaren tycks variera beroende på regionala traditioner och 

erfarenheter, exempelvis finns det väldigt mycket småvägar i norra Sverige, vilket 

gör att man där har stor erfarenhet av infräsning på det mindre vägnätet. Någon 

framhöll även att de ekonomiska förutsättningarna i olika delar av landet spelar in 

för hur metoden används och vilka vägar som är aktuella.  

Det vanligaste svaret var att man får bäst resultat för en liten kostnad på det 

mindre vägnätet med ÅDT upp till 500 eller 1000 då det med dessa vägars 

konstruktion i allmänhet blir en relativt enkel metod för att ”börja om från 

början”. En av de intervjuade beskriver hur metoden på det mindre vägnätet 

används på ett sätt som kan beskrivas som  ”att riva ner tapeten och spackla om 

innan man tapetserar på nytt”. 

”Det finns förmodligen ett stort antal vägar som är gjorda med en 

halvskaplig överbyggnad som är lämpliga överallt. På något vis ska man 

förädla den överbyggnad som finns, annars får man göra en helt ny 

överbyggnad på vägen och den kostnaden blir väldigt stor.” 
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Flera poängterade att större vägar sannolikt är rätt byggda från början till skillnad 

från många mindre vägar, där infräsning är ett enkelt sätt att få ordning på vägen.  

Samtidigt kan konstateras att även vägar på mellanvägnätet och ännu större kan 

vara högst aktuella att åtgärda genom infräsning.  

När det gäller ÅDT verkar i princip samtliga överens om att det inte finns någon 

exakt begränsning. Istället för att titta på trafikmängden verkar det snarare vara 

konstruktionen och skadebilden som är det viktiga. ÅDT kan dock ge en första bild 

av vad det är för slags väg, hur mycket beläggning man har och vägens 

konstruktion. Givetvis ger det också en bild av vilka påfrestningar en väg utsätts 

för och vilka belastningar den måste klara av.   
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Några åsikter från intervjuerna om infräsning på större vägar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kostnaden och konsekvensen blir 

betydligt större. ” 

 

”På större vägar kanske inte infräsning räcker för 

att lösa hela problemet utan man bör noga titta på 

avvattningen och andra saker runt i kring för att 

utreda vad det är som har ställt till problemen. ”  

 

”Det kan på större vägar behövas mer omfattande åtgärder. Har man mycket beläggning på vägen så 

har man förhoppningsvis ordning på både förstärkningslager och bärlager och då kan det vara andra 

saker som har ställt till det. Det är inget fel att göra det på större vägar men då är frågan om det 

räcker att göra iordning de övre decimetrarna av vägen. ”  

 

”Du ska inte ha för tjocka befintliga belagda lager i vägen 

när du fräser in , då stämmer inte proportioneringen 

riktigt, det kan då vara aktuellt att först fräsa bort en del 

av beläggningen innan man gör en infräsning. ”   

 

”Om man inte får ha avstängningar eller omledning så funkar 

det knappt med över 500 i ÅDT. Det händer att vi kör på vägar 

med 5-10 000 ÅDT men då stänger vi av vägen. ” 

 

”Enklaste alternativet är att köra på det mindre vägnätet. Men man gör 

även de här åtgärderna på större vägar som riksvägar och länsvägar. Det 

är väldigt kostnadseffektivt och lätt att räkna hem även på vägar med 

högre trafik. ”  

 

”Jag ser inget hinder vad gäller ÅDT. Produkten du får är så pass 

stabil att den klarar av hög ÅDT och den fungerar bra på låg ÅDT. ” 
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5.1.2 Vägens konstruktion 

Enligt flera av de intervjuade är vägens konstruktion det primära man bör titta på 

för att bedöma om infräsning är en metod som är aktuell att använda sig av. Att 

man har en överbyggnad av någorlunda känd kvalitet så att man vet vad man gör 

är alltså viktigt. Eftersom en infräsning främst berör de översta decimetrarna av 

vägen fokuserar man främst på befintlig beläggning och bärlager när man tittar på 

konstruktionen.  

5.1.2.1 Beläggning 

Enligt Trafikverkets anvisningar för förstärkningsåtgärder bör granulatets andel 

när man gör en infräsning inte överstiga 30 volymprocent av det resulterande 

lagrets volym (Trafikverket - a, 2012), de flesta av de intervjuade instämmer med 

det. 

Detta skulle innebära att granulatets andel i den färdiga infräsningen idag är 

ganska styrd, alltså max 30 % av infräsningen. Om beläggningen då är väldigt tjock 

måste man fräsa djupt och det går inte att fräsa hur djupt som helst. Flera påtalar 

att priset stiger och kvaliteten försämras om man fräser för djupt. Det blir också 

svårare för en utförare att garantera att man håller rätt djup och homogeniteten 

kan bli sämre. Riskerna blir också större med djupet då man kan stöta på större 

block som är skadliga för maskinen.  

Om man har för tjock beläggning kan man fräsa bort ett lager (om den 

ekonomiska kalkylen fortfarande kan försvara alternativet) för att få ett bra 

förhållande mellan andel granulat och infräsningsdjup. Den bortfrästa 

beläggningen kan då eventuellt användas när man gör det nya slitlagret som ska 

läggas på. 

På sina håll, där man inte använder sig av proportionering, har man istället 

uppemot 50 volymprocent granulat som gräns beroende på vad det är för typ av 

beläggning. Stort innehåll av sten anses ofarligt, däremot kan hög andel 

finmaterial vara värre då man får mycket finmaterial och bindemedel nerfräst som 

gör att det kan bli ganska mjukt vilket i sin tur kan leda till mjukskador och 

spårbildning.  
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Anledningar som i intervjuerna tas upp till att man inte vill fräsa in för mycket 

beläggning är: 

 Om man använder sig av proportionering kan resultatet bli osäkert om 

man fräser ner mycket beläggning som man inte tar med i uträkningarna.  

 

 Det kan bli för mjukt om andelen beläggning man fräser ner är för stor.   

 

 Vissa tycker även det är värt att diskutera om det är ekonomiskt  

fördelaktigt att fräsa ner mer än max 10 centimeter beläggning.  

 

 Beläggningen som ligger innehåller ofta en stor mängd bitumen som man 

skulle kunna ta till vara på och göra återanvändningsbeläggning av istället. 

Många poängterar dock att det är mer eller mindre lönsamt att försöka ta 

till vara på beläggningen beroende på vilken kvalitet den håller och om 

den är homogen eller i flera lager. 

 

 Det tar hårt på maskinen att fräsa i beläggning och det går långsammare 

vilket gör att kostnaderna ökar. En av de intervjuade berättar till exempel 

om en infräsning där man försökt fräsa ner 35 centimeters beläggning och 

man gått bet eftersom att maskinen inte orkat igenom.  

 

 En annan risk som tas upp är att om du bara har asfalt och makadam och 

inte får med tillräckligt med bärlager i fräsningen riskerar du att få för lite 

finmaterial, det blir mest granulat och makadam och för lite material som 

binder. 

 

 Om man fräser ner en stor mängd gammal styv beläggning blir det svårare 

att packa och det krävs en större packningsinsatts för att åstadkomma 

rätt packningsgrad.   
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5.1.2.2 Bärlagrets kvalitet 

Den andra viktiga parametern som rör vägens konstruktion är bärlagrets tjocklek 

och kvalitet. Ju högre kvalitet bärlagret håller, desto mer tveksamt blir det att 

välja infräsning. Ju sandigare bärlagret är desto större blir nyttan med infräsning.  

Det stämmer enligt de intervjuade ganska väl att om ett parti av en väg är dåligt 

så är det ofta mycket nollmaterial i form av sand och silt i bärlagret. Om inte detta 

stämmer får man tänka till lite, och om man inte har råd att gräva ut får man 

kanske ändå köra en infräsning och köpa till och lägga på 10 centimeter ytterligare 

bärlager så att man stärker upp i och med att kornkurvan ser bra ut men vägen 

ändå är dålig.  

Förutom kornstorleksfördelningen på bärlagret diskuteras även betydelsen av vad 

för slags material det består av. Vägar som är byggda med runda stenar, alltså 

naturkross, kan metoden användas på med stor framgång. Däremot får man inte 

lika stor förbättring om det befintliga bärlagret består av bergkross. Ser dessutom 

kornkurvan bra ut från början riskerar man att försämra bärlagret med en 

infräsning.   

När det gäller tjockleken på bärlagret påtalar många att vägar med relativt tunt 

bärlager lämpar sig extra bra för infräsning. Man kan då förbättra hela eller en 

stor del av det befintliga bärlagret utan att behöva fräsa allt för djupt.  

5.1.3 Vägens skadebild 

I princip alla intervjuade var överens om att skadebilden på vägen är avgörande 

för vilken metod man använder. Syftet med infräsning är att förbättra bärlagret 

och att slippa ta bort asfalten. Man måste därför undersöka var problemet finns. 

Infräsning används i första hand på vägar med bristande bärighet till följd av ett 

dåligt bärlager. Det lyftes fram att mest ekonomiskt fördelaktigt blir det om 

problemet är sådant att det räcker att förädla det befintliga bärlagret på vägen, på 

kortare partier som är extra svaga kan man komplettera med nytt bärlager. 

Dock anses metoden av flera vara så pass kostnadseffektiv att den kan användas 

som ett sätt att få till en bra yta att lägga beläggning på när det gäller vägar med 

kanthäng, sättningar och andra ojämnheter i största allmänhet.  
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5.1.4 Möjlighet att förebygga tjälskador 

I praktiken tycks det av intervjuerna att döma som att en infräsningsåtgärd i regel 

också ger en viss tjälsäkring. Det är dock ingenting man räknar på teoretiskt även 

om det fungerar i praktiken. Vägarna man åtgärdar är ofta spruckna och 

vattensjuka med stående vatten. Bara att man får ett lock på vägen i form av en 

ny beläggning gör då stor skillnad. Det befintliga bärlagret är ofta för finkornigt 

och innehåller för stora mängder sand eller silt, infräsningen är dimensionerad så 

att den ger en bättre bärlagerkurva vilket gör att bärlagret tål vatten på ett annat 

sätt än ett mer finkornigt material som suger vatten. Dessutom görs för det mesta 

även en avvattningsåtgärd på vägen i samband med infräsningen, vilken i sig är 

väldigt effektiv mot tjäle.  

5.1.5 Möjlighet att åtgärda förstärkningslager 

Infräsning är som tidigare nämnts en åtgärd som främst används för att förädla 

ett befintligt bärlager. En intressant fråga är om man även kan använda metoden 

för att åtgärda eller konstruera ett förstärkningslager.  

Om man ska använda infräsning som åtgärd för förstärkningslager finns två 

tillvägagångssätt, förutsatt att det ligger ett bärlager under beläggningen. 

Antingen skapar man ett förstärkningslager av det befintliga bärlagret eller fräser 

man ner det i det befintliga förstärkningslagret. I båda fallen kommer bärlagrets 

volym efter åtgärd att bli förstärkningslager. En potentiell svårighet som påtalades 

här var att om man gör ett förstärkningslager av ett gammalt bärlager och sedan 

lägger på nytt bärlager så får man en betydande höjning av vägen vilket ger stora 

konsekvenser på exempelvis vägbredden som man då måste minska för att 

behålla rätt proportioner på innerslänter.  Vägen kanske då måste breddas vilket 

innebär stora kostnader.   

Andra ser även problem med att få till en bra förstärkningslagerkurva av ett 

sandigt bärlager, då stora mängder makadam och djup fräsning skulle behövas.  

Det är dock i princip lika många som kan tänka sig att det fungerar bra att fräsa 

ner i förstärkningslager, flera har också varit med om att göra det med framgång. 

5.2 Behovet av förundersökningar 
För att ta reda på om en väg är lämplig för infräsning och för att dimensionera 

fräsdjup, makadammängd med mera måste förundersökningar göras. Jag pratade 

med de intervjuade om vilka slags förundersökningar man vanligtvis gör och i 

vilken omfattning de görs.  
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Åsikter om vilka och hur omfattande förundersökningar som är lämpligt varierar.  

Faktorer som verkar påverka omfattningen av förundersökningar är: 

 Vilken metod man använder sig av för att dimensionera infräsningen. 

Exempelvis hur mängden makadam man fräser in och hur djupt man 

fräser bestäms. Man är i behov av olika mycket prover beroende på om 

man dimensionerar med hjälp av proportionering eller om man tillämpar 

en mer empirisk metod baserad på erfarenhet.  

 

 Hur stort objektet är. Ju större objekt desto mer omfattande 

förundersökningar krävs och det blir med storleken viktigare att 

dimensionera rätt. Dessutom blir förundersökningskostnaderna i regel 

mindre i relation till totalkostnaden för stora objekt, vilket motiverar att 

man gör dem mer noggrant och därmed kanske kan spara in på 

materialkostnader och undvika komplikationer. Exempelvis har större 

vägar oftast mer beläggning och det är bra att täta upp intervallen mellan 

borrhålen så man säkerställer tjockleken på beläggningen och inte får 

med för mycket asfalt.     

 

 I vilket skick objektet är och om det är stora variationer på vägsträckan 

vad gäller skador på vägen och material i marken.  

 

 

I princip alla genomför ett antal provtagningar på vägen som används för att ta 

fram skadebilden och att göra dimensioneringen för hur mycket makadam som 

ska tillsättas.   

Hur många provtagningar man gör varierar men minimum en provtagning per 

kilometer är vanligt om man har någorlunda koll på vägen. Om man stöter på 

partier som ser sämre ut så är det bra att ta riktade prover på dem. Men för en 

någorlunda homogen väg är 500-1000 meters intervall ett vanligt minimum. 

Ett sätt som beskrivs för att bestämma var man lägger provtagningarna är att åka 

längs vägen och titta på hur den ser ut. Exempelvis kan det vara viss skadegrad på 

vägen 0-500 meter, då lägger man en provtagning någonstans i den ytan som ska 

vara representativ. Sen kan det se väldigt bra ut mellan 500-700 meter, då gör 

man en provtagning där för att kolla så att det inte bara råkar ligga ett tjockt lager 
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med asfalt där och att man tidigare ”spacklat” bort problemet. Vidare kanske det 

kommer några kilometer som ser jämnbra/jämndåligt ut med samma typ av 

skador, då lägger man ut ett prov ungefär var tusende meter.  

Från provtagningarna tar man bland annat fram tjockleken på beläggningen och 

det befintliga bärlagrets kvalitet, kornkurva och andel finmaterial. På små objekt 

som körs mer industriellt utan proportionering räcker det ofta med några enstaka 

provtagningar och en okulär besiktning. 

Andra provmetoder som nämns är fallvikt och georadar. Att testa med georadar 

är främst för att få en kontinuerlig och klar bild över variationen på hela sträckans 

beläggningstjocklek. Detta ger också bra information om hur omfattande 

provtagningar man behöver göra och på vilka ställen de bör tas. Georadar verkar 

främst användas då man planerar att fräsa på större vägar och vill säkerställa att 

beläggningen inte är för tjock någonstans. Med fallvikt testar man vägens bärighet 

och kan på så vis upptäcka variationer längs sträckan.  

Figur 14. Undersökning med georadar (Ramböll, 2012). 
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Ett annat tips är att titta i historiken och kolla med driftområdena som i regel vet 

vad som har hänt på vägen tidigare, exempelvis om någon sträcka har grävts ur 

för ett par år sedan eller om det ligger olika typer av beläggning på varandra.   

Om det finns mätdata från flera år tillbaka vad gäller exempelvis bärighet och spår 

och jämnhet är det bra att analysera den för att se var det varit stora förändringar 

över tid. Det är alltid bra att veta hur vägen har betett sig historiskt för att se vilka 

partier man bör koncentrera provtagningen till.  

5.3 Dimensionering av infräsningen 
Här diskuteras vilket tillvägagångssätt man har för att bestämma vilken mängd 

makadam man fräser in, hur djupt man fräser, fraktionen på makadamen man 

använder och om man bör fräsa en eller två gånger. Parametrarna 

makadammängd och fräsdjup är beroende av varandra och i praktiken bestämer 

man inte den ena utan att ta hänsyn till den andra. Svaren varierade lite då det 

gäller arbetssätt även om man jobbar mot samma resultat.  

5.3.1 Mängd makadam 

5.3.1.1 Proportionering  

Många av de intervjuade använder sig av proportionering för att räkna ut optimal 

mängd makadam och fräsdjup.  

Var den bästa balansen mellan stenfraktion i underlaget, mängd makadam och 

granulat finns är svårt att säga. I detta moment kommer proportioneringen in. 

Den görs i regel i ett proportioneringsverktyg i exempelvis Excel. Indata är 

kornkurvor för de material som ska blandas genom infräsning. Genom att prova 

sig fram med olika volymprocent av respektive material får man som utdata hur 

stor del av fräsningen som de olika materialen ska utgöra för att den resulterande 

bärlagerkurvan ska bli så bra som möjligt.  

Man kan först göra en uppskattning av vilken kvalitet man får i bärlagret genom 

att endast göra en torrfräsning, alltså att fräsa in granulatet i befintligt bärlager. 

Om kvaliteten då inte beräknas bli tillräcklig lägger man till makadam. Denna 

uppskattning är inte lätt att göra då man egentligen måste veta vilken kornkurva 

den sönderfrästa beläggningen kommer att få, man kan göra en bedömning 

genom att titta på vilken kornstorlek beläggningen har. I praktiken brukar man 

enligt ett fåtal räkna med en schabloniserad kornkurva för granulat medan de 

flesta räknar med att en sönderfräst beläggning får en kornkuva som ser ut 

ungefär som en bärlagerkurva, men det är alltså inget man kan säga med säkerhet 
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på förhand.  Det första steget är alltså att undersöka vilken typ av beläggning det 

är man ska fräsa in, vilken stenfraktion det är, i vilket skick den är och bedöma hur 

den kommer påverka det befintliga bärlagret. 

Flera av de intervjuade menar att om man har ett bärlager med mycket finkornigt 

material och en inte alltför tjock beläggning kan man i princip hoppa över detta 

första steg och börja räkna på vilken mängd makadam man ska tillsätta istället. 

Oftast tar man då inte med beläggningen i beräkningarna utan proportionerar 

genom att använda sig av kornkurvan för det befintliga bärlagret och kornkurvan 

för det makadam man planerar att tillsätta. Man räknar fram hur stor 

volymprocent av infräsningen som ska vara makadam genom att testa sig fram i 

proportioneringsprogrammet.  

De flesta som använder sig av proportionering hävdar att förutsatt att man inte 

har för tjockt slitlager med mycket material i får man i princip den kurva man 

räknar ut. Dock kräver det lite erfarenhet när det gäller hur man ska tolka 

proportioneringen, exempelvis talar flera av de intervjuade om att det kan vara 

bra att lägga sig lågt i intervallet mellan gränskurvorna för bärlager. Man tar prov 

före och efter på samma ställen för att kontrollera hur väl det stämmer med 

planeringen. Sedan görs ofta slumpvis kontroller på andra ställen för att 

undersöka hur det blev. Oftast är kurvorna från proportioneringen och resultatet 

förvånansvärt lika.  

Man ska dock komma ihåg att inte ta för givet att det stämmer överallt. Ett 

exempel skulle kunna vara om vägen är avgrävd någonstans och påfylld med 

riktigt bra material, då blir det för stenigt där om man fyller på med makadam. En 

lösning på det kan vara att köra dit lite nytt bärlager eller kanske lite mer 

finkornigt material och lägga på så att det inte blir för grovt. Vissa av de 

intervjuade påpekar här betydelsen av en bra dialog mellan beställaren och 

entreprenören, som då kan ges ett större ansvar i utförandet.   

Proportioneringen tycks alltså oftast stämma bra, med reservation för att det kan 

finnas partier där man måste tänka till lite extra.  

5.3.1.2 Erfarenhetsbaserad dimensionering 

På andra ställen i landet jagar man inte en viss bärlagerkurva på samma sätt som 

när man använder sig av proportionering.  Man anser att det blir för omfattande 

provtagning både före och efter för att se om man har lyckats eller inte. Istället 

har man genom empiri och erfarenhet lagt sig på en nivå där man vet att man för 
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det mesta får en tillräckligt bra resulterande bärlagerkurva, nästan oavsett hur det 

har sett ut. Målet behöver alltså inte alltid vara att nå upp till en viss 

bärlagerkurva utan kan vara att höja kvalitén i det befintliga bärlagret genom att 

tillsätta makadam. Hur mycket bygger till stor del på att med erfarenhet kunna 

bedöma vad som är lämpligt för respektive väg. Man räknar då med att man gör 

en viss förbättring och efter det lägger man ofta på fem centimeter nytt bärlager 

ovanpå för att försäkra sig om att man har 15-20 centimeter bra bärlager som 

man kan lägga beläggningen på. När man tillfört nytt bärlager ovanpå den frästa 

ytan anser man sig ha en jämn och homogen fräst kaka utifrån det tillsatta 

materialet och dessutom nytt bärlager på den, då får man en bra väg som rör sig 

ganska likartat över hela sträckan.  

 

För att bestämma mängd makadam som ska fräsas in använder man alltså en slags 

empiri snarare än att räkna på kornkurva. En av de intervjuade med mycket 

erfarenhet av denna metod berättar att man brukar räkna med att man lägger sig 

på en förstärkningsnivå som ska vara runt 90 %. Det innebär att efter åtgärd 

behöver man nästa år eller om två år eventuellt göra någon lappning på 10 % av 

vägen, det är kalkylen. Och för detta har man lärt sig ungefär hur mycket 

makadam och bärlager som behöver tillsättas på vägen. Dessutom har man en 

marginal så att i verkligheten ligger nivån på närmare 95-97 % i förstärkning. Man 

vill givetvis inte ”överförstärka” partier, men anser samtidigt att man inte kan 

hålla på och köra hundra meter med en tjocklek och sen fylla på mer här och 

mindre där utan man måste ta till lite mera rationella grep och snarare titta 

kilometervis. Ett exempel vore om man ser att utmed en sjö finns ett dåligt parti, 

då förstärker man lite mer där i tusen meter. Sen kanske det ser bättre ut när man 

kommer upp i skog och då kan man minska förstärkningen. Man anpassar sig 

alltså efter terrängen. Med hjälp av den erfarenhet man har anser man att de 

förundersökningar man gör av vägen innan säger så pass mycket att det inte 

behövs omfattande proportionering.  

 

En av de intervjuade som är van att hantera infräsning som en mer industriell 

process där mängden makadam inte varieras nämnvärt berättar att man anpassar 

makadammängd efter vilken fraktion makadamen har. Är det exempelvis 16-32 de 

fräser in brukar de lägga på cirka 10 centimeter makadam. När de fräser in 32-64 

blir det lite mer, ca 15 centimeter. 
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5.3.1.3 Åsikter om dimensionering 

Då man dimensionerar infräsningen står det klart att de flesta använder sig av en 

av två metoder. Antingen räknar man på kornkurvor och dimensionerar i ett 

proportioneringsprogram, en variant av denna metod som är vanlig kallas 

Värmlandsmetoden då den kommer därifrån och används flitigt där. Den andra 

metoden är lite mer industriell i sitt tillvägagångssätt då man använder sig mer av 

erfarenhet och empiri för att bestämma mängd makadam och fräsdjup snarare är 

att teoretiskt räkna fram bärlagerkurvor. Det finns olika sätt att tillämpa 

metoderna men principiellt verkar man oftast hålla sig till en av de två.  

Båda metoderna har sina för- och nackdelar och den ena är inte nödvändigtvis 

bättre än den andra. 
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 Några åsikter från intervjuerna om respektive metod:  

  
”Då vi kör mest på det mindre vägnätet, gamla vägar med under 500 i ÅDT, 

och har relativt korta objekt har jag inte sett något behov av att arbeta med 

proportionering. Vi strävar oftast efter att hamna i nedre gränsen mellan 

bärlager och förstärkningslager och lyckas bra med det med den erfarenhet vi 

har. Vi tar alltid prover på det infrästa färdiga materialet för att verifiera att 

vi ligger på en bra nivå.” 

 

”Jag kan se fördelen med att proportionera då man åtgärdar lite större vägar 

med högre trafikmängd. Det skulle exempelvis kunna vara intressant på de 2+1 

vägar vi börjat förstärka med infräsning.”  

 

”Jag anser att det är viktigt att man har en kornkurva som inte ligger för högt 

utan att den följer de vetenskapliga principerna för hur en kornkurva ska se ut 

för att det ska bli stabilt. Det kan vara svårt utan att använda sig av 

proportionering.” 

 

”Att räkna överallt kräver mer provtagning och projektering, det innebär ett 

högre pris.  Dessutom blir utförandet svårare för entreprenören om mängden 

makadam man fräser in ändras i olika intervall. Man får göra en avvägning hur 

mycket är det värt att få riktiga kornkurvor.” 
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5.3.2 Fräsdjup 

När man talar om fräsdjup syftar man för det mesta på hur djupt man går ner 

räknat från beläggningens överkant. Hur djupt man fräser varierar naturligtvis från 

gång till gång men en fräs kan enligt de intervjuade gå ner åtminstone 50 

centimeter. Man ska dock komma ihåg att ju djupare man fräser desto 

långsammare går det och desto mer sliter det på fräsen. Man tar även en risk när 

”På mindre vägar där det är mycket lappat lite här och där kan man inte ta för 

stor hänsyn till beläggningstjockleken för då blir det plottrigt och dyrt.”  

 

 

”Har man inte gjort en omfattande proportionering för de olika intervallen på 

objektet riskerar man att lägga i mer makadam än vad som behövs på vissa 

ställen. En väg som är bra bör man inte lägga ner en massa sten i, den kan vara 

dålig längre ner så det påverkar inte. Då blir det ett bärlager som inte går ihop. 

Dessutom använder man mer material än vad som behövs.  

 

Man bör se till att få stenen på rätt ställe. Visserligen kan man spara en del på att 

slippa ta prover men tycker ändå man bör optimera för annars kan man få vilka 

kurvor som helst.  

Tycker man bör jobba mer för att få en ordentlig kornkurva än vad man gör på 

många ställen.” 
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man går ner djupare då man kan träffa på grovsten som riskerar att skada fräsen. 

De flesta pratar om att ett vanligt fräsdjup ligger på mellan tio och tjugofem 

centimeter.  

En av de intervjuade som brukar använda sig av den så kallade 

Värmlandsmetoden berättar hur han brukar bestämma fräsdjup med hjälp av 

proportionering och målet skapa ett tjugo centimeter godkänt bärlager:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man i exemplet ovan gör om volym till centimeter måste man tänka på att 

resultatet är fem centimeter makadam i packad form. Därför kan man använda sig 

av kilo per kvadratmeter istället. Man säger ofta att ett bärlager har densiteten 

2000 kilo per kubikmeter (kan dock variera och bör inte tas för givet), vilket 

innebär att fem centimeter makadam motsvarar 100 kilo per kvadratmeter.  

 

Andra bestämmer fräsdjup utifrån vad man erfarenhetsmässigt uppskattar är 

lämpligt för respektive väg beroende på skadebild, vägens storlek och 

konstruktion. En av de intervjuade som nästan uteslutande åtgärdar mindre vägar 

berättar att han kör i princip alltid 20 centimeter i fräsdjup och varierar bara 

mängden makadam man fräser in. 

När man bestämmer fräsdjup ska man tänka på att lagertjockleken ska förhålla sig 

till maxstorlek på stenarna i bärlagret. Den ska vara minst två gånger största 

stenstorleken för att det ska kunna bli bra packat. 

Målet är att skapa ett 20 centimeter tjockt bärlager. 

Ta prover på beläggningstjockleken, och ta prov max 20 centimeter från ytan 

och ner. Utifrån det här räknar man med ett proportioneringsprogram fram så 

man får ett godkänt bärlager.  

Med proportioneringen får man exempelvis att förhållandet 25 volymprocent 

makadam och 75 volymprocent befintligt bärlager är lämpligt.  

Då lägger man på 5 centimeter makadam (ca 100 kg/kvadratmeter) och går ner 

15 centimeter i vägen för att få 20 centimeter totalt. 

Inblandningen avgör alltså fräsdjupet. Om bärlagret i exemplet var 20 

centimeter från början blir det 5 centimeter kvar som blir som 

förstärkningslager istället. Ju bättre befintligt material, desto mindre makadam 

lägger du på och desto djupare går du ner.   
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5.3.3 Antal fräsningar 

Antalet fräsningar man gör på ett objekt varierar mellan en och två. Vissa utför 

alltid metoden med två fräsningar medan andra kör endast en om man inte anser 

att det behövs fler. Det som är mest avgörande för hur många fräsningar man gör 

är främst mängden makadam som ska fräsas ner och tjockleken på beläggningen.  

Med värmlandsmetoden gör man normalt bara en fräsning. Man kör en gång om 

det är under 120 kilo makadam som ska fräsas ner. Är det mer görs två fräsningar 

och då fräser man ner hälften av makadamen varje gång. 

På andra ställen i landet görs alltid en torrfräsning, alltså man fräser ner befintlig 

beläggning först innan man lägger på makadam och fräser igen. 

Argument som lyfts fram för att köra flera fräsningar är framförallt för att få 

bärlagret mer homogent samt att maskinerna inte klarar att fräsa hur mycket som 

helst på en gång.  

Ett annat problem som tas upp då man fräser in mycket makadam med en 

fräsning är att lastbilarna och andra fordon riskerar köra fast i makadamen som 

ligger på vägen, man vill alltså inte lägga ut ett för tjockt lager som fordon inte kan 

ta sig igenom.   

Argument för att hålla ner antalet fräsningar var exempelvis att varje gång man 

fräser skapas 1-2% mer finmaterial i vägen i och med att man slår sönder 

makadamen och större stenar. Det är givetvis också en kostnadsfråga då det blir 

dyrare ju fler gånger man fräser.  

5.3.4 Fraktion på makadam 

Den vanligaste fraktionen man fräser ner är 16-32 eller 16-45 men det händer inte 

sällan att man använder man sig av grövre fraktioner. Det beror på det befintliga 

bärlagrets egenskaper och vad för slags bärlager man vill uppnå. Det spelar också 

in vad för bergkross man kan få tag på utan att transporterna blir för långa.   

5.4 Svårigheter och utmaningar 
Under intervjuerna diskuterades olika företeelser och omständigheter som jag 

undrade över hur man normalt hanterar.  

5.4.1 Behovet av homogenitet 

På frågan om hur man ser på om det nya bärlagret blir homogent eller inte svarar 

de flesta att det blir homogent. Att få det helt homogent är dock en utopi påpekar 
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någon, exempelvis är grusmaterialet i sig aldrig helt homogent. Man lägger sig på 

en nivå som man anser är tillräckligt bra. 

En av de intervjuade berättar att när man får inhomogent grus beror det ofta på 

att man har rört i det mycket. Här har infräsning en fördel gentemot om man 

köper stora mängder nytt bärlager som man måste flytta runt med väghyvel vilket 

gör att det separeras, detta riskerar man inte att göra på samma sätt då man 

fräser in makadam i ett befintligt bärlager. Däremot är det viktigt att man lägger 

ut makadamen i ett homogent lager på ytan innan den fräses ner. 

Vissa partier, exempelvis om man har delar av vägen som är utgrävda sen tidigare, 

blir inte homogena mot angränsande partier men det blir ändå homogent inom 

respektive parti vilket är det viktigaste. 

5.4.2 Att hantera variationer i befintligt bärlager 

Det är inte ovanligt att kvaliteten på det befintliga bärlagret på en vägsträcka 

varierar avsevärt. Vissa partier kan vara starkare medan andra är extra svaga. Hur 

man hanterar detta är lite olika mellan de intervjuade men i princip samtliga anser 

att det bör tas i beaktande på ett eller annat sätt.  

Det vanligaste är att man försöker identifiera de partier som skiljer sig från resten 

av vägen och justera åtgärden på dessa ställen så att den ger ett bra resultat även 

där, exempelvis genom att variera mängden makadam man fräser ner. Det 

handlar oftast om korta partier då man under förundersökningen försöker träffa 

så bra som möjligt genom att ta prover som är representativa för delsträckor. Att 

ta hand om svaga partier handlar även om erfarenhet och att ha en bra dialog 

med entreprenören.  

 

 

 

 

 

Flera av de intervjuade berättar att man ofta kan se skillnader efter första 

infräsningen om ett parti är dåligt. Indirekt skulle man kunna säga att de är 

inhomogena för man ser förändringen ganska markant jämfört med de partier 

”Ser man något speciellt, exempelvis att det är ett bättre material på ett 

parti kan man få en för grov kornkurva om man fräser ner mycket 

makadam. Då brukar vi sprida på ett väggrus och blanda upp det i och 

med att vi inte vill gå djupare ner där det ligger ett förstärkningslager.”  
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som är bra. Det blir en annan struktur på vägen och ofta en annan färg. Man kan 

hantera dessa partier på två sätt. Antingen tar man ett omtag och fräser i mer 

makadam eller får man gräva ur det partiet. Det är oftast inga stora partier det 

handlar om, i regel ca 30-100 kvadratmeter. För det mesta är det ganska smidigt 

att fräsa in makadam och när man ändå har fräsen där backa tillbaka och ta ett 

omtag. Då kan man lägga i extra med grovt material och lägga på nytt bärlager för 

att även detta parti ska få en bra bärighet. Om man har ett parti som är extremt 

dåligt med mjukskador kan det krävas att man gör en utskiftning där istället för att 

göra en infräsning. Det kan till exempel vara en lerkörtel (en leryta som ligger 

under väggrunden) som kommer in eller något liknande. 

En av de intervjuade entreprenörernas erfarenhet är att det händer att man inte 

hinner se variationerna som utförare på grund av det höga arbetstempot. I den 

bästa av världar kanske man skulle ta det lugnare och kolla men nu är det mycket 

av en industriell process så man kör på så mycket som möjligt.  

5.4.3 Att hantera att vägen höjs 

Samtliga av de intervjuade är överens om att vägen höjs med så mycket man 

tillför plus eventuellt extra bärlager och beläggning. Det kan därför vara intressant 

att veta hur man hanterar korsningar, avfarter, innerslänt mm.  

När det gäller korsningar och på- och avfarter finns det lite olika lösningar 

beroende på typ av väg och vad det är för väg som ansluter.  

Vid exempelvis anslutande grusväg är det enkelt att justera med bärlager så att 

man kommer i rätt nivå.  

Är den anslutande vägen belagd kan man välja att fräsa upp korsningen och 

justera med bärlager och beläggning. Man kan också göra en planfräsning över 

själva korsningspunkten och hoppa över infräsningen just där.   

Innersläntens proportioner försöker man behålla vilket inte sällan medför att 

vägen blir smalare. Dock är det vanligt att gamla vägar plattas ut lite, slänten jäser 

ut på grund av bärighetsproblem vilket gör att man kan höja vägen en del utan att 

få en för brant innerslänt. Då större vägar är breda blir det proportionellt sett en 

relativt mindre minskning av vägbredden, det verkar snarare vara på småvägar 

och i synnerhet grusvägar som det riskerar att bli något problem i praktiken.   
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För att minimera effekterna av att vägen höjs och därmed riskerar att bli för 

smal nämns ett antal saker av de intervjuade: 

 Man bör fräsa så långt ut man kan på kanten där styrka behövs. 

 

 Man tar med extra bärlager för att åtgärda ställen där det saknas material 

då du inte vill ta för mycket material från vägen, exempelvis om en 

ytterkurva inte är rätt eller en innerkurva hänger.   

 

 På mindre vägar kan man lägga till några extra mötesfickor eller fräsa till 

infarter så att det går att mötas där. 

5.4.4 Påverkan på trafik 

Det kanske främsta hindret under själva byggtiden som tas upp är trafik som ska 

släppas fram. Det nämns bland de intervjuade att det just nu är mycket fokus på 

trafik och framkomlighet från Trafikverket och att man helst inte ska behöva 

stänga av en väg.  

Hur stor påverkan på trafiken blir under byggtiden varierar beroende på hur bred 

vägen är och hur mycket trafik som ska komma fram. Normalt har man vakter i 

varje ände som informerar om läget och kanske alternativa vägar man kan ta. 

Vissa har även informationsmöten med personer som bor i närheten för att 

förbereda dem på att framkomligheten kan vara lite begränsad.  

Det är svårt att köra i makadam och man riskerar att däcken skärs sönder. Direkt 

efter fräsning vill man gå på med hyvel och vält, efter det är det inga problem att 

köra på bärlagret. Om vägen inte är smalare än 5-6 meter så kan man fräsa halva 

vägen i taget och då kan man släppa fram trafik på den andra halvan. Därför är 

det önskvärt om man kan gå långa drag, ungefär 1500 meter. På smala vägar blir 

det alltså svårigheter vad gäller framkomlighet för trafik under tiden man fräser, 

dock är dessa vägar ofta väldigt lågtrafikerade och man kan förebygga med att ha 

en bra dialog med trafikanterna.  

Ju mer trafik man har på vägen desto viktigare blir det att man går på med hyvel 

och vält och snyggar till. Detta beror på att om trafiken kör på bärlagret direkt 

efter infräsning så gör trafikpackningen vägen fastare och om man då väntar för 

länge kanske vägen blivit så pass hård att hyveln inte rår på den. Man kan då få 

problem att få till rätt lutningar och tvärfall.  
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Det är vanligt att man låter bärlagret ligga i en till två veckor innan man sen lägger 

på beläggning, om det är betydande trafik på vägen bör man då skicka ut en hyvel 

lite då och då så att man behåller formen på vägen. Dock påpekar flera att 

trafiken i sig ger bra packning för de obundna lagerna, varför man gärna håller 

vägen öppen ett tag innan man lägger på beläggning. Andra menar på att endast 

spåren komprimeras och att man därmed inte kan tillgodoräkna sig någon 

packning.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns risk för framkomlighetsproblem 

under byggtiden. Dock anses byggtiden relativt kort och det tar inte lång tid innan 

trafiken kan komma fram som vanligt igen.  

5.5 Tidsåtgång 
Av svaren att döma är en bra uppskattning att man kan fräsa mellan 1,5 till 4 

kilometer per dag på en väg som är dryga 6 meter bred. Det innebär alltså 10 000 

- 24 000 kvadratmeter. Hur mycket man hinner fräsa på en dag beror naturligtvis 

på många faktorer som fräsdjup, mängd makadam, trafik mm. Flera av de 

intervjuade nämner att ofta är det svårigheten att få dit makadam som sätter 

begränsningen snarare än hastigheten på maskinerna. Tidsåtgången påverkas 

även av direkta hinder som broar och brunnar, vilka man måste undvika att köra 

över med fräsen.  

5.6 Behovet av efterkontroller 
För att veta hur resultatet blir måste man naturligtvis följa upp åtgärden med 

prover och besiktningar efteråt. Jag pratade med de intervjuade om vad man 

brukar ha för uppföljning och hur väl resultatet brukar stämma överens med vad 

man räknat med.  

Beställaren kan ta prover före och efter infräsning dels för att bekräfta att önskad 

bärighet uppnås och även så man får en bra bärlagerkurva, vilket man i regel tycks 

lyckas ganska bra med. 

Prover tas dels någon vecka efter att vägen är klar men ofta även något år efteråt. 

Man analyserar hur det såg ut och hur det blev och lär sig av det.  

För att kolla kvaliteten mot den som har utfört infräsningen på de ställen där man 

tillämpar proportionering tar man prover i provpunkterna för att se så att 

receptet man tagit fram följts. Då vill man att bärlagerkurvan ser någorlunda ut 

som den man räknat fram. 
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Entreprenörer gör kontroller endast om det är med i kontraktet. Bland 

entreprenörerna själva finns det dock på vissa håll önskemål om mer omfattande 

kontroller för att få upp kvalitet och ta bort eventuellt fusk från konkurrenter.  
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5.7. Ekonomi 
Samtliga av de intervjuade var överens om att infräsning, om den görs på rätt 

vägar är en kostnadseffektiv metod som ger ett bra resultat för pengarna. Många 

nämner att metoden ofta är både billigare och ger ett bättre resultat än 

alternativet att lappa en väg med endast beläggning. Här följer några av åsikterna 

som tillsammans sammanfattar hur de intervjuade ser på kostnadseffektiviteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det är en mycket kostnadseffektiv metod. Då man lappar en väg justerar 

man visserligen oftast inte 100 % av ytan utan man tar kanthäng där det 

behövs, hela vägen där det behövs osv. Räknar man på det så blir det, 

åtminstone på småvägar, ändå som regel alltid billigare med infräsning och 

du får dessutom en bärighetshöjande åtgärd och bättre komfort på vägen. 

Dessutom är det en mer långsiktig lösning.”  

 

”Det är ett billigt sätt att förstärka en väg. Vägen står sig till 95-100 % och du 

kanske inte behöver göra någon annan åtgärd än att fräsa in och lägga på 

beläggning. Det är billigt att gå tillbaka och fixa de fem procent som inte blev 

tillräckligt bra och gräva ur dem då.”  

 

”Om man räknar på att justera med asfaltsmassa så behöver man bara justera 

i snitt 20-25 kg per m2 för att man ska räkna hem fräsningen. Det är en enorm 

kostnadsbesparing att göra en sådan här åtgärd om man ska lägga om vägen. 

Det är en billig och långsiktig metod.” 

 

”Om man ser till kostnader jämfört med alternativa metoder. Mycket hög 

kostnadseffektivitet på infräsning. Alternativet är att man river och så får man 

lägga en tvålagersbeläggning eller något och då blir det dyrt. Bra att man 

kommer åt bärlagret också.”  
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5.8 Aspekter på hållbarhet och miljö 
Även ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv argumenterar de intervjuade för att 

det definitivt är en metod som är bra då man gör besparingar i energi, transporter 

och material.  Nedan nämns ett antal fördelar som de tar upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det är en kall metod, värme kräver i regel mycket energi och det är 

en miljövinst att slippa värma upp någonting.” 

 

”Man återanvänder befintligt material, förädlar på plats och minskar 

transporter med material till och från. Dessutom är transporterna med 

beläggning i regel betydligt längre än med grusmaterial.” 

 

”Man minskar uttag och transporter med grus och nytt 

bärlager. ” 

 

”Alla typer av åtgärder när man återvinner på plats är miljöbesparande. 

Det blir inte heller så mycket störningar över lång tid. Det går mycket 

fortare att fräsa in makadam än att riva och lägga dit förstärkning och 

bärlager. Det blir alltså inte så mycket störning för trafiken.” 

 

”Nyttjar befintligt material och förädlar det på plats. Minimerar tillfört 

material ganska mycket. Minskar uttaget av grusmaterial.” 
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På frågan om att man inte tar tillvara på den gamla asfaltens bärighet kan de 

förstå hur man resonerar men påpekar att om beläggningen är sprucken är den 

ändå inte värd mycket vad gäller hållfasthet. 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Äldre vägar med vägtjära i 
Många vägar som byggdes innan mitten på 70-talet kan innehålla vägtjära. Tjäran 

kan innehålla miljö- och hälsfarliga ämnen i form av så kallade polycykliska 

aromatiska kolväten, PAH (Vägverket - a, 2004).  

Som en del av miljöaspekten diskuterades hur de intervjuade ser på att man på 

vissa håll fräser ner beläggningar som innehåller PAH.  

De flesta har här uppfattningen att i och med att infräsning är en kall metod så 

frigörs inga farliga ämnen som påverkar miljön. Den allmänna uppfattningen är att 

man inte behöver vidta några åtgärder så länge man bara blandar om materialet 

och inte flyttar beläggningen till ett annat ställe. Dock så tycker vissa att man bör 

tänka efter en extra gång och för att undvika problem är det inte fel att ha en 

dialog med miljömyndigheter och förklara vad man tänker göra.  

För att få mer kött på benen i denna fråga kontaktades Åsa Lindgren på 

Trafikverket som jobbar mycket med tjärhaltiga beläggningar. 

Hon berättar att frågan dök upp i början på 2000-talet och att det finns tjära i 

många vägar över hela landet. Vägtjära innehåller höga halter PAH som anses vara 

skadligt och miljöfarligt. Eftersom att vägtjära användes fram till i början av 70-

talet har man inte sällan lagt på flera lager så att de farliga ämnena finns en bit 

ner i konstruktionen.  

”Och om den nu är hel men ändå så pass ojämn att det krävs åtgärder så finns med 

stor sannolikhet ett underliggande problem som man måste åtgärda och man kan ju 

inte lyfta på locket och sen lägga tillbaka det. Ibland vore det enklare att justera med 

asfalt men då har man inte åtgärdat problemet som förmodligen kommer tillbaka. Det 

kan finnas en viss bärighet i en asfaltskaka men detta gör man mest då man har ett 

underliggande problem. Beläggningskakan är ofta så sprucken att man ändå inte har 

någon nytta av den.” 
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Det har gjorts en mängd tester både i fält och i laboratorier, bland annat när det 

gäller urlakning och arbetsmiljö. Resultaten har visat att ämnet rör sig väldigt lite. 

Lösligheten i vatten är alltså låg och det sker i princip ingen urlakning alls. Dessa 

resultat har lett till riktlinjer som medger att det går att återanvända materialet 

men med särskilda restriktioner.  

Det är förvisso ett icke önskvärt material och om det fanns möjlighet att göra sig 

av med det vore det bra men med de här miljöegenskaperna anses det inte utgöra 

några direkta risker med att låta det ligga kvar orört. Gör man en 

miljöriskbedömning kan man inte säga att man på plats har någon lokal påverkan 

för att man krossar ner det. Om man fördelar ett material på en större yta får man 

visserligen en större risk för lakning men eftersom man inte har någon laksituation 

i vägkroppen och lösligheten i vatten är låg så sker det i princip ingen urlakning. 

Lokalt är därför miljöpåverkan försumbar. 

Studier som är gjorda visar faktiskt att det inte är farligt även om det värms upp. 

Riktlinjerna är dock att ska det återvinnas så ska det återvinnas kallt eller 

maximalt halvvarmt. Ju mer man värmer upp det desto mer luktar det och 

människor är olika känsliga för lukter även om det inte är någon direkt hälsorisk. 

Det har också förekommit klagomål några gånger. 

Man kan se ett problem med att infräsningarna ökar mängden material som 

innehåller gammal vägtjära och PAH och därmed får ett större eventuellt 

åtgärdsbehov. Det är inga miljörisker egentligen men det känns samtidigt onödigt 

att öka volymen av materialet då man hellre vill minimera volymerna det handlar 

om. Samtidigt är det ett sätt att behålla materialet på plats och slippa flytta på 

det, det finns inte många deponier som vill ta emot materialet.  

Beläggningsmaterial som är fritt från PAH-halter > 70 mg/kg PAH-16 kan man 

använda helt fritt och göra vad man vill med, det kan man inte om det är 

konstaterat att det är påverkat eller det finns vägtjära inblandat. Detta innebär att 

man framöver minskar möjligheterna att använda materialet fritt.  

Vidare hänvisar Åsa till den miljöriskbedömning som gjordes för cirka 10 år sedan 

där man utvärderade de olika alternativ som fanns; återvinning in-situ, 

återvinning via asfaltsverk, deponering, destruktion och biologisk nedbrytning. 

När de olika alternativen jämfördes miljömässigt var återvinningsalternativen bäst 

även om man teoretiskt räknade med att det fanns en viss urlakning. Det berodde 

bland annat på att de andra alternativen förde med sig miljöpåverkan i form av 
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långa transporter vilka ger mer PAH utsläpp än vad en eventuell urlakning skulle 

göra (Vägverket - a, 2004).  

Det finns riktlinjer från 2004 som behöver uppdateras då det bland annat har hänt 

en del med miljölagstiftningen. Man har även samlat erfarenhet senaste 10 åren 

som gör att det finns lite tips och råd med förslag för hur man ska hantera 

materialet. I stora drag anses dock de gamla anvisningarna hålla måttet 

fortfarande.  

Även om det inte finns några solklara grunder för att man ska göra en anmälan är 

det bra att kontakta den lokala miljömyndigheten eftersom det finns ett 

tolkningsutrymme för vad som gäller. Det är bra att informera miljökontoret och 

tala om att ”vi har träffat på det här och vi kommer hantera det på det här sättet 

och vi kommer följa de riktlinjer som finns” så att de åtminstone känner till det 

och kan tala om ifall de vill ha in någon handling.  

Det finns lite olika rutiner, vissa miljökontor vill ha in en anmälan. Problemet är 

som sagt att det inte finns några tydliga regler för en sådan anmälan, exempelvis 

vad man ska anmäla. Ska man anmäla det som användning av avfall? När det 

gäller asfalt ser man egentligen inte på det som avfall utan som en resurs man vill 

använda igen.  

5.10 Entreprenadform 
I vilken entreprenadform som infräsningar används varierar bland de intervjuade. 

Dock är det oftast en mycket styrd entreprenad vilket gör att utformningen blir 

lika oavsett entreprenadform.  

För det mesta brukar infräsningar upphandlas som en mycket styrd 

totalentreprenad eller funktionsentreprenad. I och med att man vill styra mängd 

makadam, antal fräsningar, fräsdjup och om det ska vara trafik eller inte på vägen 

så blir det i praktiken likt en utförandeentreprenad. På många ställen kör man det 

helt enkelt som utförandeentreprenad.  

5.11 Krav och bestämmelser 
Omfattande formella krav och bestämmelser om infräsning finns inte speciellt 

mycket av.  

Sammanfattningsvis kan man fastställa att det finns krav vad gäller: 

• Andel beläggning som får fräsas ner. (Trafikverket - b, 2011) 
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• Proportionering ska användas vid infräsning av nytt material (Trafikverket 

- b, 2011). 

  

• Vilka tjocklekar som ska mätas (Trafikverket - c, 2011):  

o Innan infräsning: utlagt tillfört material alternativt 

beläggningstjocklek. 

o Efter infräsning: Det förbättrade materialet/fräsdjup. 

 

• Minimikrav för hur packningsarbetet ska utföras (Svensk Byggtjänst, 

2013).  

De intervjuade håller med om att det inte finns speciellt mycket krav när det gäller 

infräsning och att verksamheten snarare är väldigt erfarenhetsbaserad.  

Några tycker att det vore vettigt om det fanns lite mer i AMA om kornkurvor och 

provtagning så att man verifierar vad man åstadkommit. Exempelvis tycker de 

flesta att det skulle kunna finnas ett krav på att man tar ett visst antal prover på 

den färdiga bärlagerkurvan per x kvadratmeter.   

Det nämns också att man kanske borde ställa krav på att använda en bogserad 

vält vilket ger större möjlighet att köra ut ordentligt på kanterna.  

En viktig del av packningen är att ha rätt vattenkvot när den utförs. Detta nämns 

också som något man eventuellt skulle kunna ställa krav på.  

Någon nämner även att det borde finnas en dokumentation som ställer krav på 

att man ska ha en motivering till valet av åtgärd och dimensionering och man bör 

visa i sin projektering att man har testat och funderat på alla faktorer. Exempelvis 

vilken fraktion man använder borde inte komma fram från en schablon utan bero 

på befintligt material i vägen.  

Vissa nämner att det kunde vara bra om det fanns något i PMS Objekt där man 

matar in förutsättningar, kornkurva, beläggningstyp så att man tydligare får fram 

lämpligt eller icke lämpligt. Detta för att bättre kunna motivera val av metod och 

utförande.  

Framför allt när det gäller infräsning på större vägar tycker många av det 

intervjuade att det vore rimligt med fler krav.   
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5.12 Användande geografiskt 
Min uppfattning är att infräsning används i mycket begränsad utsträckning i södra 

Sverige. Varför det används mer eller mindre på olika håll i landet fanns en del 

teorier om bland de intervjuade och det tycks ha mycket med erfarenhet och 

tradition att göra. 

En av anledningarna till att metoden inte alls används på vissa håll kan enligt flera 

ha att göra med att man helt enkelt inte vågat testa den och saknar erfarenhet 

varför många inte vill frångå de kända underhållsmetoderna.  

En annan anledning kan vara att marken ser olika ut beroende på var i landet du 

befinner dig, den kanske lämpar sig bättre på vissa ställen. I exempelvis Värmland 

har man mycket siltmaterial som suger vatten, därför ger det stor effekt om man 

kan få ett bärlager som minskar kapillärkraften. 

En rädsla man kan ha på ställen där det är mycket lera i marken och man ska göra 

en stor infräsningsåtgärd, är att leran ligger för nära under vägen. I och med att 

det vid dessa arbeten är stora mängder material som transporteras och läggs ut 

och det är tunga maskiner kan en regnperiod då orsaka att man får mjukskador 

eller att hela vägen ger sig.   

I norra Sverige, där infräsning är vanligare, finns det även många bärlager som 

gjordes för 25 år sedan som är för finkorniga idag på grund av att man använt för 

lite kross från början. Man har dessutom mer tjäle i norr vilket kan motivera att 

man går ner i bärlagret snarare än att bara lappa med mer beläggning.   

Vidare nämns att en anledning till att man inte använder den mer i södra Sverige 

är att där har man ofta betydligt mer trafik och slitage vilket för med sig att man 

lagt en väldigt tjock beläggning från början vilket gör en eventuell infräsning 

betydligt mer komplex.  

Man ska dock komma ihåg att infräsning tillämpas inte bara i norra delen av 

landet utan det används överallt, dock i större utsträckning i norr.  

 

5.13 Tips och åsikter  
Nedan återges ett antal intressanta tips och funderingar som de intervjuade 

delade med sig av. 
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Ett antal tips vad gäller trummor och diken, vattning, fräsdjup och andra saker 

som har med utförandet och lämpliga vägars egenskaper att göra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Man brukar se över trummor och diken innan en infräsning. Är bra om man tänker på 

att vägen kanske blir lite smalare efter fräsningen och att det kan bli aktuellt med någon 

mötesficka, så att vissa trummor anpassas efter det.”  

 

”Om man fräser ner krossad sten blir det väldigt bra. Fräsa in 

naturmaterial blir inte alls lika bra.” 

 

”Aldrig sett att en infräsning ger bättre bärighet än ett bärlager av bergkross. Så 

om du har ett bärlager som redan är bra riskerar du bara försämra det av att 

göra infräsning.”   

 

”Fräsbredden blir alltid beläggningskant plus 30 centimeter, 

jag fräser in stödremsan som ligger och lite ut i gräsremsan 

för att få riktig makadam ända ut i innerslänten. Sen justerar 

man upp och flackar slänterna lite. Man bör åtgärda för 

branta slänter så man får ett bra stöd för 

beläggningskanten.”  

 

”Smala vägar under 5,5 meter bör man ge en ensidig lutning, alltså inte 

bomberat. En ordentlig maskin kör ca 2,6 meter som minst. Beläggningen i 

mitten riskerar att förstöras vid snöröjning om en smal väg är bomberad.”  
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Tips om att använda infräsning i olika situationer: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det är viktigt att man har optimal vattenhalt när man fräser ihop det. 

Man vattnar i samband med att man fräser så man får jämt fördelad 

vattenhalt i bärlagret.”  

 

”Exempelvis om man har ett infräsningsdjup på 180 

millimeter så bör man fräsa lite djupare för att få effekten av 

de 180 millimeter då materialet inte blir riktigt blandat längst 

ner. Det finns en del att jobba med när det gäller själva 

inblandningen för att få lagret homogent.”  

 

”Vägar med sandwichkonstruktioner kan man åtgärda med infräsning. 

Man får fräsa lite djupare och det är lite sämre framdrift men 

resultatet blir bra mycket bättre.”  

 

”Infräsning kan även användas för att göra punktinsatser om man 

har en väg med bra bärighet men vissa sträckor är sämre. Det är 

främst aktuellt om man har en fräs i närheten.”  

 

”Om du tar en grusväg, den har i princip ingen sten över 16 millimeter i 

överbyggnaden. Ofta hamnar man då på 200-220 kg makadam per 

kvadratmeter som man kör dit för fräsa in och göra ett bärlager. De 

här vägarna blir väldigt bra och det borde göras i större utsträckning.” 
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Lite åsikter om dimensionering som kan vara nyttiga vid planering av en 

infräsning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Att veta hur beläggningen påverkar proportioneringen kräver lite 

erfarenhetsmässiga chansningar. Om man exempelvis har mycket makadam i 

beläggningen så vet man att man kommer få ett visst grovstenstillskott utav 

den.”  

 

”Det händer på vägar där man planerar att fräsa att man stöter på sträckor 

som ser väldigt bra ut. Då gör man kanske en provgrop där och kommer fram till 

att man inte behöver fräsa in makadam där alls utan det räcker att slå sönder 

beläggningen och lägga på nytt bärlager där istället. Det lär man sig efter hand. 

Det krävs lite erfarenhet och är kanske inget man slänger i händerna på en 

nyutexaminerad.”  

 

”Man skulle kunna räkna fram allt, finns tabeller och möjligheter att räkna. Och är 

man oerfaren i det här har man kollegor man kan diskutera med och utifrån deras 

erfarenhet tillsammans med ens egna komma fram till en nivå som passar för en 

själv i just det området. Det kan vara så att det som passar i ett län passar inte lika 

bra i ett annat. Det finns väldigt stor variation i landet, grundtanken är densamma 

men det finns en variation på åtgärderna.”  
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Sammanfattande generella uppfattningar: 

 

 

  

”Vägen blir 

mycket stabil.”  

 

”En av de saker som är mer 

intressanta när det gäller 

infräsning är att hitta rätt 

metod för att mäta och 

utvärdera infräsningen.”  

 

”Fantastisk metod. Den ligger i tiden med 

krav på att återvinna och lösa problemen 

med bärighet.”  

 

”Det är en jättebra metod.”  

 

”Jag är väldigt nöjd med resultatet. Ytterst 

sällan som jag överhuvudtaget behöver lägga 

till något bärlager. Ytan blir oftast så hård och 

tät att det är bara att lägga på slitlager.”  
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5.14 Sammanfattning resultat av intervjuerna 
Generellt är de intervjuade mycket positiva till metoden. 

5.14.1 Vilka vägar är aktuella? Viktiga parametrar att titta på. 

5.14.1.1 Vägens storlek: 

Allt från grusvägar till det mellanvägnätet och ännu större med ÅDT upp till         

10 000. Vanligast svar var mindre vägar med ÅDT upp till 1000.  

5.14.1.2 Vägens konstruktion  

Viktig parameter. Bör ha en bra bild av vägens överbyggnad.  

Beläggningstjocklek: För att veta hur stor andel av infräsningen som är granulat. 

Bör inte överstiga 30 %. Beroende på beläggning kan det enligt ett fåtal även 

fungera med upp till 50 %.  

Svårigheter då man har för tjock beläggning: 

 Proportioneringen blir osäker om man inte tar med beläggningen i 

uträkningarna.  

 Tar hårt på maskinen att fräsa i beläggning.  

 Blir svårare att uppnå önskad packningsgrad.  

 Kan vara idé att ta tillvara på och återvinna beläggningen på annat sätt.  

Bärlagrets tjocklek och kvalitet:  

Ju högre kvalitet desto mer tveksamt att använda infräsning. Bärlager byggda med 

rund natursten lämpar sig mycket bra att åtgärda med metoden. Tunna bärlager 

kan enkelt göras tjockare med infräsning.  

5.14.1.3 Skadebild 

Infräsning används i första hand för att åtgärda vägar med bristande bärighet till 

följd av ett undermåligt bärlager. Man åtgärdar även kanthäng, sättningar och 

andra ojämnheter. Åtgärden ger också en viss tjälsäkring.  
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5.14.1.4 Möjlighet att åtgärda förstärkningslager 

Har gjorts med framgång på flera håll. 

Svårigheter:  

 Kan vara svårt att få till en bra förstärkningslagerkurva av ett sandigt 

bärlager.  

 Det ger en betydande höjning av vägen.  

5.14.2 Förundersökningar 

Faktorer som påverkar omfattningen: 

 Metod för dimensionering av infräsningen. 

 Storlek på objektet. 

 Homogenitet och variationer i beläggning och befintligt material över 

vägsträckan.  

Okulär undersökning: För att få en första uppfattning och bestämma var man bör 

genomföra provtagningar.  

Provtagningar: För att bestämma tjocklek och kvalitet på beläggning och bärlager. 

Vanligt med ca en provtagning per kilometer om man har någorlunda koll på 

vägens egenskaper.  

Fallvikt: Testa bärighet och identifiera variationer längs sträckan. 

Georadar: Används främst på större objekt. Ger en kontinuerlig bild av 

beläggningstjockleken över sträckan. Kan indikera var det är lämpligt att ta fler 

prover.  

Analysera tillgängligt material om vägens historik vad gäller exempelvis 

beläggningsåtgärder, utgrävningar, bärighet.  

5.14.3 Dimensionering av infräsningen 

Två sätt, proportionering eller erfarenhetsbaserad empiri.  

5.14.3.1 Proportionering 

Man räknar med ett proportioneringserktyg fram en bra balans mellan befintligt 

bärlager, granulat och tillsatt makadam. Indata är kornkurvor för respektive 

material och genom att testa med olika volymprocent tills man får en bra 

resulterande kurva kan man få ut hur mycket makadam som ska tillsättas och 
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totalt fräsdjup. Många anser att granulatet har en försumbar inverkan på 

resultatet och använder därför bara kornkurvor från befintligt bärlager och 

makadam som indata.   

5.14.3.2 Erfarenhetsbaserad dimensionering 

Med denna metod har man genom empiri och erfarenhet lagt sig på en nivå där 

man vet att man för det mesta får en tillräckligt bra resulterande bärlagerkurva 

nästan oavsett hur det har sett ut. Målet blir snarare att göra en kvalitetshöjning 

istället för att få en viss bärlagerkurva.  

Med erfarenhetsbaserad empiri krävs inte lika mycket provtagning och 

projektering och utförandet blir lättare. Nackdelen är att man inte med samma 

säkerhet kan bedöma kvalitén på resultatet.  

5.14.4 Antal fräsningar 

Oftast en eller två. Två fräsningar kan behövas om man tillsätter för mycket 

makadam för att fräsa ner allt på en gång. Vissa kör alltid en torrfräsning (endast 

beläggning och befintligt bärlager) innan de fräser ner makadamen.  

5.14.5 Svårigheter och utmaningar 

5.14.5.1 Behov av homogenitet 

Enligt de flesta blir det resulterande bärlagret tillräckligt homogent. Vissa påpekar 

dock att helt homogent blir det aldrig.  

5.14.5.2 Att hantera variationer i befintligt bärlager 

Kvalitén på det befintliga bärlagret kan variera avsevärt över sträckan vilket bör 

tas i beaktande. Ett sätt är att variera mängden makadam man fräser ner över 

sträckan.  

5.14.5.3 Att hantera att vägen höjs 

Vägen höjs med så mycket man tillför plus eventuellt extra bärlager och 

beläggning.  

Korsningar 

Grusvägar: Justera med bärlager för att komma i rätt nivå. 

Belagda vägar: Antingen fräsa upp korsningen och justera med bärlager och 

beläggning eller planfräsa över korsningspunkten och hoppa över infräsning just 

där.  
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Innerslänter  

Brukar inte vara något problem på större vägar. På mindre vägar kan man lägga till 

mötesfickor vid behov.  

5.14.5.4 Påverkan på trafik 

Trafik är det främsta hindret under byggtiden. Påverkan på trafiken beror på 

vägbredd och hur mycket trafik som ska komma fram. På vägar som är bredare än 

5-6 meter kan man fräsa ena sidan och släppa fram trafik på andra. Efter att hyvel 

och vält gått på det infrästa materialet är det inga problem att köra på det. Vakter 

i varje ände informerar om läget och alternativa vägar.  

5.14.6 Tidsåtgång 

Beroende på fräsdjup, mängd makadam, trafik mm kan man enligt de intervjuade 

fräsa 10 000 – 24 000 kvadratmeter per dag. Ofta sätter svårigheten att få dit 

makadam gränsen snarare än hastigheten på maskinerna.  

5.14.7 Ekonomi 

Kostnadseffektivmetod som ofta blir billigare än att lappa vägen. Dessutom får 

man ett bättre och mer långsiktigt resultat. Betydligt billigare än att gräva ut.  

5.14.8 Aspekter på hållbarhet och miljö  

 Sparar energi då det är en kall metod.  

 Återanvänder befintligt material på plats. Sparar material och transporter.  

 Är en relativt snabb metod, blir inte mycket störningar för trafiken under 

någon längre period.  

5.14.9 Äldre vägar med tjära i 

Beläggningar som gjordes innan mitten på 70-talet innehåller ofta vägtjära i vilken 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) förekommer. Dessa anses som miljö- och 

hälsofarliga. Det anses dock ofarligt att fräsa ner dessa beläggningar i bärlagret. 

Det finns inga klara grunder för att man ska anmäla men det kan ändå vara bra att 

kontakta miljömyndigheter eftersom det finns ett tolkningsutrymme för vad som 

gäller.  

5.14.10 Entreprenadform 

Vanligast med en mycket styrd totalentreprenad eller en utförandeentreprenad.  
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5.14.11 Krav och bestämmelser 

De intervjuade har uppfattningen att det inte finns några omfattande krav. Vissa 

är av uppfattningen att det är bra som det är medan andra tycker att det vore bra 

med mera styrning, åtminstone vid infräsning på större objekt.  

5.14.12 Användande geografiskt 

Av intervjuerna framkom att infräsning används flitigt på många ställen runt om i 

Sverige. Anledningar till att det inte används på vissa håll kan bero på: 

 Erfarenhet och tradition 

 Andra klimat- och markförhållanden 

 Vägarnas konstruktion gör infräsning komplicerat 
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6. Verktyg för proportionering 
I arbetet ingick att ta fram ett verktyg för proportionering som kan användas för 

att få ut mängd makadam och fräsdjup.  

Som grund för detta verktyg har andras proportioneringsverktyg använts. Samtliga 

av de studerade verktygen är gjorda som Excel-filer och samtliga har ungefär 

samma layout och användningssätt (se bilaga D).  

Vid användning av ett proportioneringsverktyg används 

kornstorlekfördelningskurvor för respektive befintligt material som indata. 

Beroende på hur mycket som används av respektive material varierar utseendet 

på kornstorleksfördelningskurvan för det resulterande materialet. Olika 

volymprocent av de ingående materialen testas till önskat resultat hittas. Målet är 

att den resulterande kurvan ska se ut på ett önskvärt sätt och ligga innanför valda 

gränskurvor.  

För att få en bild av vad som var viktigt med ett sådant här verktyg testades de 

olika verktygen som fanns tillgängliga och de intervjuade fick berätta om de hade 

någon åsikt om vad som var viktigt för dem. Det var extra intressant att höra vad 

de som idag inte använder sig av proportionering anser.  

Det viktigaste verkade vara att det ska vara enkelt att förstå och använda. Alltså 

inte för pilligt. Vidare är det att föredra att räkna i volymprocent snarare än vikt 

då olika material har olika densitet. Man vill också få ut tjockleken på samtliga 

lager som utdata.  

Gränskurvor för bär- och förstärkningslager har hämtats från: TRVKB 10 Obundna 

lager och VVMB120 – Inventering och värdering av befintlig väg (se bilaga B).  

Från och med 2014-07-01 gäller dokumentet Obundna lager för vägkonstruktioner 

TDOK 2013:0530 istället för TRVKB 10 Obundna lager. Gränskurvor för nytt 

bärlager och förstärkningslager har dock inte ändrats (Hermelin, 2014) 

(Trafikverket - c, 2011).  
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Indata i det färdiga proportioneringsverktyget:  

 Kornkurvor för 

o Befintligt bärlager 

o Granulat 

o Makadam 

o Underliggande förstärkningslager 

 Önskat fräsdjup inklusive tillsatt makadam (valbart) 

 Tjocklek beläggning (valbart) 

 Tjocklek bärlager 

Utdata: 

 Lämplig andel befintligt bärlager, makadam, granulat för att få ett bra 

resultat.  

 Tjocklekar för respektive material (i packad form) 

 Totalt fräsdjup inklusive tillsatt makadam 
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Figur 15. Layout proportioneringsverktyg för dimensionering av infräsning. 
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7. Kravställande 
Nedan följer en sammanställning av de krav som idag finns när man använder sig 

av infräsning. Kraven är hämtade från TRVK och AMA. Infräsning är även nämnt i 

TRVR.   

7.1 TRVK Väg – Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion 

Kap. 7.3.1.3.1 Infräsning av gammal beläggning i underliggande lager 

Beläggningen får fräsas in i de obundna lagren om andelen beläggning understiger 

30 % av fräsdjupet. Materialet kan då klassificeras som ett obundet material vid 

dimensioneringen och utförandet. 

Om andelen gammal beläggning överstiger 30 % betraktas materialet som ett 

delvis bundet material och då bör packningsarbetet utredas och utökas. 

Kap. 7.3.1.3.2 Infräsning av nytt material 

Vid infräsning av nytt material i ett lager ska proportionering göras efter 

provtagning av befintligt material. Provtagning av fräsningsdjup görs enligt AMA 

10. 

(Trafikverket - b, 2011) 

7.2 TRVKB 10 Obundna lager - Trafikverkets krav och 

beskrivningstexter för obundna material i vägkonstruktioner 

Kap. 12.2 Lagertjocklek 

Vid infräsning av nytt material eller gammal beläggning i vägkroppen ska 

lagertjocklekar bestämmas enligt nedan: 

• Tjockleken mäts upp på det utlagda tillförda materialet alternativt 

beläggningstjocklek innan infräsningen. 

• Efter infräsning genomförs provtagningar och uppnått fräsdjup mäts. 

Riktvärdet på det förbättrade materialets lagertjocklek alternativt 

infräsningsdjup ska ökas med 15 % om materialet är opackat vid 

mätningen. 

(Trafikverket - c, 2011) 
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7.3 AMA Anläggning 13 

Kap. DCB.71 

Vid infräsning av nytt material i gammalt lager ska lagertjocklekar bestämmas 

enligt följande metod. 

1. Efter infräsning ska mätning av tjocklek utföras på det frästa lagret i provgropar 

enligt TRVKB Obundna lager 13. Om mätning utförs på opackat lager 

ska riktvärde ökas med 15 procent. 

2. Det bundna lagret ska finfördelas vid fräsning. Lagret ska justeras, vattnas och 

packas. Vält ska ha linjelast minst 30 kN/m och packning ska utföras med konstant 

hastighet inom intervallet 2,5-4 km/h. Packning ska utföras med minst 8 

överfarter. 

(Svensk Byggtjänst, 2013) 

 

7.4 TRVR Väg - Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion 

Kap. 7.3.1.3.1 Infräsning av gammal beläggning i underliggande lager  

Det bundna lagret ska finfördelas vid fräsningen, vid behov bör materialet fräsas 

två gånger.  

Kap. 7.3.1.3.2 Infräsning av nytt material  

Ange i OTB hur mängden infräst material ska verifieras. 

(Trafikverket - d, 2011) 

7.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man fastställa att det finns krav vad gäller: 

• Andel beläggning som får fräsas ner. 

• Proportionering ska användas vid infräsning av nytt material. 

• Vilka tjocklekar som ska mätas:  

o Innan infräsning: utlagt tillfört material alternativt 

beläggningstjocklek. 

o Efter infräsning: Det förbättrade materialet/fräsdjup. 

• Minimikrav för hur packningsarbetet ska utföras. 
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I TRVR finns även råd om att vid behov bör det bundna lagret fräsas två gånger 

och att hur mängden infräst material ska verifieras bör anges i OTB.   

I diskussionen ges förslag på utökat kravställande.  

  



 

62 
 

8. Slutsats och diskussion 
Här presenteras slutsatser rörande vilken litteratur som idag finns tillgänglig och 

vilka frågor och förhållanden som studien lyckats belysa genom intervjuerna. I den 

följande diskussionen tar jag upp vad jag, baserat på detta, anser vara särskilt 

viktigt och på vilket sätt jag personligen anser att metoden bör tillämpas. Vidare 

diskuteras nivån på kravställande och avslutningsvis analyseras om arbetets syfte 

har uppfyllts, där också ett antal svagheter i rapporten framhålls tillsammans med 

förslag till vidare studier.  

8.1 Slutsatser  
Det finns ett begränsat utbud av litteratur som behandlar infräsning. Den 

litteratur som finns behandlar i princip bara den så kallade Värmlandsmetoden 

och utelämnar därför mycket intressanta erfarenheter som kom fram i 

intervjuerna.   

Om man jämför intervjuerna med litteraturstudien så kommer betydligt fler 

aspekter, åsikter och erfarenheter fram. Vidare kan konstateras att bland de 

intervjuade finns flera åsiktsskillnader om metoden och på vilket sätt den bör 

tillämpas. Möjligtvis har avsaknaden av en systematisk dokumentation eller 

handbok för metoden bidragit till att utveckla olika tillvägagångssätt för infräsning 

runt om i landet. Svaren från de intervjuade tycks till stor del vara influerade av 

tradition och hur metoden används regionalt.  

Nedan följer ett antal exempel på viktiga punkter där det funnits skilda åsikter: 

 Angående vilka vägar som är lämpliga: 

o Vägstorlek, svaren varierade mellan mindre vägar med upp till 

1000 i ÅDT och större vägar med 10 000 i ÅDT.  

o Beläggningstjocklek, gränsen för hur stor andel av fräsningen som 

får vara granulat varierade mellan 30 – 50 volymprocent. De som 

svarat 50 volymprocent tillämpar inte proportionering vilket 

innebär att de inte beräknat några resulterande kornkurvor, de 

har alltså inga beräkningar som riskerar att bli fel på grund av 

granulatet.  

 Om metoden kan användas för att åtgärda förstärkningslager. Vissa ser en 

hel del svårigheter medan andra tyckter att det fungerar bra.  

 Vilka och hur omfattande förundersökningar som bör göras.  
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 Tillvägagångssätt för att dimensionera infräsningen. Proportionering eller 

inte.  

 Antal fräsningar och om man torrfräser eller inte.  

 Hantering av variationer i befintligt bärlager. Noggrant anpassa och 

variera makadammängd över sträckan eller komma tillbaka och göra 

punktinsatser.  

 Om det bör finnas fler krav på projektering och utförande av infräsning. 

Vissa tycker det är bra som det är medan andra öppnar för att det vore 

bra med fler krav.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade jobbar mot samma mål även 

om de använder olika tillvägagångssätt i projekteringen för att komma dit, 

samtidigt som utförandet är snarlikt oavsett metod.  

När det gäller infräsning av beläggning som innehåller stenkolstjära och PAH är 

slutsatsen att det går bra att fräsa in denna typ av beläggning så länge det sker 

som en kall åtgärd, ingen mellanlagring behövs och att det inte sker på ett känsligt 

markområde eller under grundvattenytan. Miljömyndigheter bör dock informeras.  

8.2 Diskussion 
Nedan följer författarens reflektioner och slutsatser efter litteraturstudien och 

intervjuerna. Detta är författarens egna tankar som formats under detta arbetes 

gång. Jag har ingen egen stor praktisk erfarenhet av infräsning eller alternativa 

metoder,  vilket bör tas i beaktande.  Det är exempelvis svårt att uppskatta hur 

kostnads- och tidskrävande det är att ta prover och variera mängd tillsatt 

makadam över en sträcka. Åsikterna är starkt influerade av personer som jobbar 

med infräsning och som förespråkar användande av metoden.  

8.2.1 Generellt 

Allt tyder på att infräsning är en kostnadseffektiv åtgärd både kortsiktigt och i ett 

livscykelperspektiv. Detta förutsatt att det tillämpas i lämpliga situationer och att 

projektering och utförande görs på rätt sätt.  

Idag vill i princip alla kunna skylta med att de prioriterar hållbar utveckling och 

även här känns infräsning som en metod som verkligen ligger i tiden då man 

odiskutabelt sparar på material, energi och transporter.  

Det är alltså en åtgärd som absolut bör utnyttjas när den bedöms lämplig och 

tillfälle ges.  
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8.2.2 När ska metoden användas? 

För att bestämma om infräsning är ett alternativ som åtgärd för en väg bör man 

först se till vägens skadebild och konstruktion. Det är en åtgärd som i första hand 

används för att förbättra och förädla obundna lager i överbyggnaden på vägar 

med bärighetsproblem. Kvalitén på det obundna lager man planerar att fräsa i blir 

därför avgörande för om infräsning är ett bra alternativ. Håller det hög kvalitet 

bör man inte blanda i nytt material då det skulle innebära att man riskerar att 

försämra det befintliga materialet. Då det finns gränser för hur djupt man kan 

fräsa utan att kostnaderna blir för stora bör det inte finnas underliggande 

problem som ligger utom räckhåll för fräsen. 

Förutom ett bättre obundet lager får man även en viss tjälsäkring och möjlighet 

att forma vägen på nytt och lägga på ny beläggning. Därmed åtgärdas som följd av 

infräsningen även ojämnheter som sprickor, spårbildning, kanthäng och 

sättningar.  

Vägens storlek bör inte utgöra något direkt hinder förutsatt att det är bärlagret 

som behöver åtgärdas. Att större vägar har för tjock beläggning går att komma 

runt genom att fräsa bort en del av beläggningen för att få en lämplig andel 

beläggning.  

Sammanfattningsvis: 

Anser man att man har en väg vars problem kan elimineras genom en ny 

beläggning och en kvalitetshöjning av det underliggande obundna lagret så är 

infräsning en bra åtgärd.  

Det är en åtgärd som även med fördel kan användas för att åtgärda ”sandwich-

konstruktioner” genom att fräsa sönder beläggningarna och blanda dem med 

det mellanliggande obundna materialet.  

Ytterligare ett användningsområde är då en väg ska breddas. Infräsning kan då 

användas för att få en homogen tvärsektion vilket illustreras i bilaga C.  

8.2.3 Dimensionering 

När det gäller dimensioneringen bör man alltid använda någon form av 

proportionering. Visserligen kan man spara in projekteringskostnader genom att 

ta få prover och inte göra några beräkningar.  
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Men ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv bör det vara av värde att optimera 

mängden makadam dels för att få ett så bra resultat som möjligt och få en bra 

livscykelkostnad och dels för att inte använda mer material än nödvändigt.  

Det verkar som att i man i princip alltid tar ett antal prover på befintligt material 

och då känns det som en liten sak att lägga in kornkurvan i ett 

proportioneringsverktyg. Hur mycket prover man tar, hur många 

proportioneringar man gör och hur mycket man varierar mängden makadam över 

sträckan måste givetvis bero på flera saker. Exempelvis kvalitet, homogenitet och 

variationer i befintligt material och beläggning, och även hur stor vägen är.  

Av intervjuerna att döma verkar det som att åtgärden oftast ger ett bra resultat 

oavsett om man dimensionerar med proportionering eller inte. Det kan bero på 

att de som arbetar med att projektera infräsning och inte proportionerar är så 

pass erfarna att de, genom att analysera de förundersökningar som görs, med 

magkänslan kan uppskatta en lämplig dimensionering. Det kan då bli svårt att 

argumentera för att de ska behöva göra beräkningar i ett 

proportioneringsverktyg. Sätter man det i ett större perspektiv och funderar över 

hur vi använder våra naturresurser talar dock det mesta för att en optimering av 

materialanvändande är att föredra.  

Hur granulatet används vid dimensioneringen är en intressant fråga. Ytterst få av 

de som intervjuats tar med granulatet i proportioneringen då den allmänna 

uppfattningen är att det inte får någon betydande inverkan på resultatet. Frågan 

är hur säker man kan vara på detta och återigen krävs det förmodligen en hel del 

erfarenhet för att göra den bedömningen. Känslan här är att det vore bra om man 

med hyfsad precision kunde uppskatta kornkurvan granulatet får, för att ta med 

den i proportioneringen. En av de intervjuade berättade att han använder 

schablonvärden för vilken kurva granulatet får och att hur den kommer att se ut 

inte bara har med vilken beläggning det är utan även hur snabbt fräsen kommer 

att köra. Inom detta område skulle man kunna göra en hel del undersökningar för 

att ta fram bra schablonkurvor för granulat. Och även att undersöka hur det 

påverkar med vilken säkerhet man kan proportionera om man använder 

granulatets kornkurva jämfört med om man inte gör det.  

Ett sätt att få med granulatet i proportioneringen vore om man först gör en 

torrfräsning och därefter tar prover och tar fram kornkurvor och proportionerar 

efter dem. I praktiken kanske detta inte är aktuellt då det skulle betyda att man 

efter torrfräsningen måste vänta på resultat från provtagningar och 
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proportionering innan man lägger ut makadam och fräser igen. Dessutom blir det 

betydligt svårare att fastställa en mängdförteckning innan torrfräsningen.  

Då det under intervjuerna framkommit att en anledning till att man inte använder 

sig av infräsning på vissa håll i landet kan vara brist på kunskap och erfarenhet 

känns det som att det vore bra om man kan underlätta projektering och 

dimensionering för oerfarna personer. Ett lätthanterligt och säkert sätt att 

dimensionera vore därför värdefullt. En handbok skulle förmodligen vara nyttig. 

Förhoppningen är att det proportioneringsverktyg som gjorts som en del av detta 

examensarbete kan vara ett steg i rätt riktning för att underlätta projekteringen.   

8.2.4 Kravställande 

Något som också har potential att underlätta för oerfarna personer vore om det 

fanns fler krav och råd vad gäller hur en infräsningsåtgärd ska genomföras. Det 

vore önskvärt om det fanns rekommendationer för att man ska motivera att 

infräsning är en lämplig åtgärd och även krav på motvering för hur man 

dimensionerat infräsningen och valt makadamfraktion. Det senare skulle kunna 

motiveras med ett proportioneringsverktyg.  

Förslag på krav/råd: 

 Före infräsning ska befintligt material och beläggningstjocklek provas 

och redovisas i kornkurvor. För varje prov ska det redovisas en beräknad 

resulterande kurva som visar förväntat resultat efter infräsning. 

Provningsfrekvensen skall vara ett prov per xx m2.  

Hur tätt man bör ha mellan provtagningar och proportionering kan bero 

på vägens ÅDT och hur mycket det befintliga materialet varierar och det 

kan därför vara svårt att sätta en generell siffra på det.   

 

 Granulatet ska tas med i proportioneringen om det utgör mer än 20 

volymprocent av infräsningen.  

Detta förutsätter att det finns en bra och enkel metod för att uppskatta 

vilken kornkurva granulatet kommer få. 
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 Material i infräst lager skall provas och uppfylla krav för kornkurva för 

obundet bärlager enligt TRVKB 10 Obundna lager. Avser infräsningen att 

tillskapa ett förstärkningslager utgår provningen. Provning utförs på 

vägar med större ÅDT än 500. Provningsfrekvens skall vara ett prov per 

6000 m2.  

Efterkontroll då ett bärlager förädlats. Det finns idag endast krav på att 

kontrollera tjockleken men inte kvalitén. Detta förslag baseras på 

diskussioner  med Per Viktorsson från Trafikverket. 

 

8.2.5 Förslag till vidare studier 
Det bör understrykas att rapporten till största delen bygger på åsikter och 

erfarenheter från ett antal personer i branschen med mycket erfarenhet av 

metoden och som förespråkar att den ska användas. Personer som är negativa till 

infräsning använder inte metoden i samma utsträckning och har därför inte ingått 

i urvalet av personer att intervjua. Rapporten skulle därför kunna ses som 

subjektiv då intervjuerna är gjorda med personer som är positiva till användandet 

av metoden och frågorna som diskuterats kan omedvetet ha anpassats därefter.   

Som ett komplement till denna rapport vore det önskvärt med ett antal försök 

och fallstudier för att underbygga teorier som läggs fram.  

Rapporten visar att beroende på var i landet man befinner sig så har det 

utvecklats en praxis för hur metoden tillämpas. Det finns ett värde i att den 

sammanställer erfarenheter som samlats under lång tid på olika håll i landet. 

Rapporten ger indikationer och antydningar om hur användbar metoden är och 

vad man kanske skulle behöva titta vidare på. Förutom att fungera som ett 

kunskapsunderlag för personer i branschen skulle rapporten kunna fungera som 

utgångspunkt för att undersöka infräsning med en mer vetenskaplig approach. 

Det finns mycket i rapporten som skulle kunna verifieras eller förkastas med olika 

fallstudier och undersökningar.  

  



 

68 
 

Förslag på vidare studier: 

 Granulatets påverkan på infräsningen. Hur kan man uppskatta kornkurvor 

för granulatet innan fräsning på ett bra sätt?  

 

 Infräsningars homogenitet. Metoder för att få ett homogent resultat.  

 

 Ta fram en enkel metod för att bedöma resultatet av infräsningar.  

 

8.2.6 Har rapportens syfte uppnåtts?  
 

När är det lämpligt att använda infräsning och på vilka vägar? Uppfyllt! 

Hur tillämpas infräsning på bästa vis? Uppfyllt! 

Vad finns det för kravställande vid infräsningsåtgärder? Uppfyllt! 

Ta fram ett verktyg för proportionering av makadam. Uppfyllt! 
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Bilaga A - Intervjufrågor om infräsning 
 

För vilka vägar är metoden lämplig att tillämpa? Varför? 

 Ådt 

 Vägens framtida användning, trafik+/- 

 Vägens återstående livslängd 

 Storlek 

 Ålder 

 Klimat 

 Vägens tillstånd 

 Användas på förstärkningslager/bärlager 

Vilka brister åtgärdar man? 

 Bärighet 

 Geometri 

 Slitage 

 Sandwichkonstruktioner? 

 Tjäle? 

Metodik 
 

Vilka förundersökningar görs? Omfattning på provtagningar? 

 Ursprunglig kornkurva 

 Asfaltstjocklek 

 PAH 

 

Bör man kontakta olika myndigheter (exempelvis miljömyndigheter)? 

 

Hur kommer man fram till: 

 Eftersträvad kornkurva? (Ådt, väggeometri, budget) 

 Infräsningsdjup? (Ådt, väggeometri, budget) 

 Tillåten asfaltsmängd (beror på bindmedelshalt? Annat?) 

 Beläggningstjocklek (granulatets del bör ej överstiga 30 

volymprocent av det resulterande lagrets volym, varför?) 

 Vilken makadamfraktion som bör användas? 

 

Fräser man normalt en eller två gånger? (Fördelar och nackdelar) 

 



Kontrollerar man om det är homogent efter infräsning? Hur? Följder och 

åtgärder om det ej är homogent? 

 

I vilken omfattning kontrollerar man normalt resultatet? Görs tillräckligt med 

kontroller allt eftersom arbetet fortgår?  

 

Utmaningar 
Hur hanterar man höjdprofiler (broar, korsningar, infarter, innerslänt)? 

 

Är det svårt att bedöma resultatet av infräsningen i planeringsskedet? 

(Noggrann kontroll i byggskedet och ”aktiv design” tillämpas?) 

 

Åtgärd om vägen har för tjock beläggning? (Fräsa bort en del? Användning av 

bortfrästa massor?) 

 

Gamla vägar kan innehålla tjära (PAH) (uppvärmning utgör då hälsorisk, 

eliminera risker genom infräsning i befintligt bärlager) (kontakt med 

miljömyndigheter?) 

 

Hur tar man hänsyn till det krossade bärlagret? Hur påverkar det krossade 

bärlagret den slutliga kornfördelningen?  Positivt eller negativt? Svårt att 

bedöma? 

 

Påverkan på trafiken under byggtid (Tidsåtgång? Avstängningar?) 

 

Blir infräsningen homogen? Om inte, följder åtgärder? 

 

Om kornkurvan i bärlager innan åtgärd varierar  olika infräsningar på olika 

sträckor? Hur stor är noggrannheten?  

 

Metodens omdöme 
 

För och nackdelar? 

 

Ekonomi 

o Kostnad/nytta 

o Investeringskostnader 

o Livscykelperspektiv 

 

Miljö/hållbarhet 

o Asfalt kvar i jorden (ligger skyddat?) 

o Tar bort gamla asfaltens bärighet 



o Återanvänder materialet 

o Långsiktig hållbarhet 

 

Kravställande 
Vilka krav finns idag? 

 

Bör det finnas några fler krav? 

 

Hur är möjligheterna att ställa krav på exempelvis kornkurva eller mängd 

makadam? 

 

Övrigt 
 

Vilka är de vanligaste alternativen till att använda metoden? 

 

Används den i andra länder och i vilken omfattning? 

 

Proportioneringsverktyg. Vilket använder man? Skulle det kunna förbättras?  

 

 



 
 

Bilaga B – Kornfördelningskurvor obundna lager 

 

Figur 13. Kornstorleksfördelning bärlager. (Trafikverket 2011) 



 
 

 

Figur 14. Kornstorleksfördelning förstärkningslager. (Trafikverket 2011) 

  



 
 

 

Figur 15. Kornstorleksfördelning äldre bärlager. (Vägverket 2009) 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Kornstorleksfördelning äldre förstärkningslager. (Vägverket 2009) 
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Bilaga D – Exempel på proportioneringsverktyg 
 

 

Figur 17. Proportioneringsverktyg (Trafikverket 2014) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Proportioneringsverktyg (Virgilio Perez, Ramböll 2014) 

 


