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Sammanfattning 

Rapporten baseras på användningen av alternativa material i vägkonstruktion. De 

alternativa material som tas upp är krossad betong, krossad asfalt samt hyttsten. Skillnader 

och likheter finns mellan användningen av alternativ material i Sverige och i Danmark. 

Danmark har ingen användning av hyttsten, däremot har de en större användning av 

krossad betong och krossad asfalt. I Sverige används alla tre material som tas upp i 

rapporten. Resultaten i rapporten grundar sig på en litteraturstudie samt en livscykelanalys. 

Krossad betong utvinns både ifrån rivningsobjekt samt från överblivet material vid 

tillverkning. Betongen krossas och siktas för att sedan kunna användas som ballast i 

vägkonstruktioner. Krossad betong är ett styvt material som ger en styvare vägkonstruktion 

jämfört med traditionella material. Det ger även samma motstånd mot permanenta 

deformationer som traditionella material.  

Krossad asfalt utvinns från äldre beläggningar som grävs eller fräses upp för att sedan 

krossas och siktas för att kunna användas som ballast i vägkonstruktioner. Krossad asfalt är 

även det ett material som hjälper till att ge vägkonstruktionen mycket styvhet, det är 

däremot mindre motståndskraftigt mot permanenta deformationer jämfört med traditionella 

material.  

Hyttsten är en slaggprodukt från järnindustrin och fås fram genom luftavkylning av slagget 

som uppstår vid tillverkning av råjärn. Hyttsten ger en styvare vägkonstruktion och har 

samma motstånd mot permanenta deformationer som traditionella material.  

Livscykelanalysen i rapporten utgår ifrån vägkonstruktioner där lager av traditionella 

material har bytts ut mot lager av alternativa material, dessa har sedan jämförts med 

varandra för att se hur utsläppen varierar vid användning av alternativa material. 

Livscykelanalysen visar att användningen av alternativa material ger upphov till mindre 

utsläpp vid byggnationer jämfört vid användning av jungfruliga material.  

Slutsatsen från rapporten är att användningen av alternativa material bör främjas eftersom 

det kan minska utsläppen vid byggnation samt minska de ekonomiska kostnaderna. Detta 

eftersom vissa lager i vägkonstruktionen kan minskas då de alternativa materialen är 

styvare och lager kan minskas utan att riskera att kraven på vägen inte möts.  

Nyckelord: alternativa material, krossad betong, krossad asfalt, hyttsten, masugnsslagg. 



 

 
 

Abstract 

The report is based on the use of alternative materials in road construction. The alternative 

materials included are crushed concrete, crushed asphalt and air cooled blast furnace slag. 

Differences and similarities exist between the use of alternative materials in Sweden and 

Denmark. Denmark has no use of air cooled blast furnace slag, but they have a greater use 

of crushed concrete and crushed asphalt. In Sweden all three materials in the report are used 

in road construction. The results of the report are based on a literature study and a life cycle 

analysis. 

Crushed concrete is extracted from demolition objects as well as from leftover materials 

during manufacture. The concrete is crushed and filtered to be used as ballast in road 

constructions. Crushed concrete is a stiff material that gives a stiffer road construction 

compared to traditional materials. It also provides the same resistance to permanent 

deformations as traditional materials. 

Crushed asphalt is extracted from old layers of asphalt that are exhumed or milled and then 

crushed and sifted to be used as ballast in road structures. Crushed asphalt is also a material 

that helps to give road construction a lot of stiffness, but it is less resistant to permanent 

deformations than traditional materials. 

Air cooled blast furnace slag is a slag product from the iron industry and is obtained by air-

cooling of the slag that occurs in the production of pig iron. Air cooled blast furnace slag 

provides a stiffer road construction and has the same resistance to permanent deformations 

as traditional materials. 

The life cycle analysis in the report is based on road structures where layers of traditional 

materials have been replaced by layers of alternative materials, which have then been 

compared to each other to see how the emissions vary when using alternative materials. The 

life cycle analysis shows that the use of alternative materials gives rise to less emissions 

when building roads compared with the use of virgin materials. 

The conclusion from the report is that the use of alternative materials should be promoted 

as it can reduce emissions in construction and reduce economic costs. This because some 

layers in the road construction can be reduced as the alternative materials are stiffer and the 

layers can be reduced without risking not to meet the requirements on the road. 

Keywords: alternative materials, crushed concrete, crushed asphalt, air cooled blast 

furnace slag, blast furnace slag. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har en stor tillgång av grus, sand, morän och krossat berg, även kallat 

ballastmaterial. 2016 utvanns totalt 86 miljoner ton ballastmaterial i Sverige. De största 

användningsområdena var vägbyggnad, betongtillverkning och som fyllnadsmaterial. Av de 

86 miljoner ton som utvanns var 56 %, alltså 48 miljoner ton, till vägsektorn. 15% var till 

fyllning och 13 % till betongtillverkning. Resterande  16 % var till övriga 

användningsområden (SGU, 2017).  

Uppdelningen utifrån vilken typ av ballastmaterial det handlade om såg ut på följande vis, 

86% berg, 11% naturgrus och 3% morän. Som statistiken tydligt visar är utvinningen av 

berg den absolut största delen av ballastmaterialet. Det har dock inte alltid sett ut så ut, i 

slutet av 80-talet och början av 90-talet stod naturgrus för cirka 75 % av den totala 

utvinningen. Precis i början av 90-talet började andelen naturgrus minska och har sedan 

dess succesivt minskat för varje år och är nu alltså nere på cirka 11 % av den totala 

utvinningen. Den absolut största anledningen till den minskade andelen naturgrus är 

framförallt nationella mål om att bevara Sveriges naturgrusavlagringar som fungerar som 

en naturlig filtrering för grundvatten som sedan blir till dricksvatten (SGU, 2017).  

Vägsektorn är det område som har minskat sitt användande av naturgrus mest, i början av 

2000-talet gick 40 procent av allt naturgrus till vägsektorn. 2016 var andelen naturgrus till 

vägsektorn nere på cirka 12 %, den stora anledningen till minskningen av naturgrus är att 

det har bytts ut mot bergkross (SGU, 2017).  

Även om det finns mycket bergmaterial i Sverige och det finns stora möjligheter att utvinna 

bergkross finns ändå möjligheter att få ner användningen av jungfruligt material genom att 

återvinna material och använda sig av alternativa material i vägkonstruktioner.  

Danmark är ett land som Sverige har mycket gemensamt med och vårt samhälle är 

liknande. Danmark har dock inte den tillgång till berg som vi har i Sverige och har därför 

ett större behov av att använda sig av alternativa material till sina vägkonstruktioner. Precis 

som Sverige vill Danmark inte heller förbruka sina naturliga naturgrusavlagringar. 

Med tanke på att tillgången till bergmaterial inte är lika stor i Danmark har de varit tvungna 

att använda sig av mer alternativa material ett resultat av detta är att de har med flera typer 

av alternativa material som standardmaterial vid byggnation av väg (Vejdirektoratet, 2013). 

I Sverige använder vi inte alternativa material i samma utsträckning och de material som 

betecknas som alternativa material berörs inte i Trafikverkets tekniska krav vid 

dimensionering och utformning av vägöverbyggnader, TRVK väg, utan finns istället 

tillgängliga i enskilda dokument som endast berör alternativa material.  

Danmark har flera olika typer av alternativa material där krossad betong är en typ, krossad 

betong med inblandning av tegel är en annan. Krossad betong med tegel finns i flera olika 

typer av klasser beroende på vilken mängd tegel som finns i materialet. Krossad asfalt är 

också en typ av alternativt material och även krossad asfalt tillsammans med krossad 

betong, som även denna har olika kategorier beroende på andel krossad betong i materialet 

(Vejdirektoratet, 2013).  
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I Trafikverkets normer finns endast tre olika typer av alternativa material, masugnsslagg, 

krossad betong och asfaltgranulat. Dessa tre typer har egen kategorisering utifrån hur de är 

blandade med annat material (Trafikverket, 2013). 

1.2 Syfte och målsättningar 

Syftet med rapporten är att jämföra de alternativa materialens egenskaper med traditionella 

material. Rapporten ska också ta upp skillnader och likheter mellan användningen i Sverige 

och i Danmark. I rapporten finns också ett exempel på en livscykelanalys som jämför 

utsläppen vid användning av alternativa material jämfört med användningen av traditionella 

material.  

1.3 Problemformulering 

Arbetet är baserat på följande frågeställningar: 

- Hur ser användningen ut av alternativa material i Sverige och Danmark? 

- Vilka egenskaper har krossad betong vid användning som ballast i 

vägkonstruktioner? 

- Vilka egenskaper har krossad asfalt vid användning som ballast i 

vägkonstruktioner? 

- Vilka egenskaper har masugnsslagg vid användning som ballast i 

vägkonstruktioner? 

- Ger användningen av alternativa material upphov till mindre utsläpp än traditionella 

material? 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten kommer endast beröra materialen krossad betong, krossad asfalt och 

masugnsslagg, samt olika variationer av dessa. Rapporten avgränsas till användningen i 

Sverige och Danmark. Avgränsningarna för livscykelanalysen tas upp i kapitel 7. 

1.5 Metod 

Vid insamling av empirin i uppsatsen har en litteraturstudie och en livscykelanalys utförts. 

Litteraturstudien har fokuserats på information från Trafikverket samt Vejdirektoratet, 

vilket är Danmarks motsvarighet till Trafikverket. Information har också hämtats från 

resultat av tester som har utförts på materialen, dessa rapporter är skrivna av VTI.  

I rapporten utförs en egen studie i form av en livscykelanalys. Detta har använts för att 

jämföra utsläppen från vägkonstruktioner byggda med alternativa material jämfört med 

traditionella material, såsom bergkross. Livscykelanalysens resultat är redovisade i 

stapeldiagram. En mer utförlig beskrivning av hur livscykelanalysen går till finns i kapitel 7 

Livscykelanalys.  
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2. Vägkroppens uppbyggnad 

2.1 Allmänt 

För att få en förståelse för de ämnen som senare tas upp i rapporten kommer detta kapitel 

att handla om en traditionell vägbyggnad och vilka olika beståndsdelar den har. En väg har 

två huvudsakliga beståndsdelar, en underbyggnad och en överbyggnad. En underbyggnad 

är det material som läggs ovanpå den befintliga marken, kallad undergrund, i underbyggnad 

räknas även slänter och terrass. Överbyggnaden består av de lager som byggs ovanpå 

underbyggnaden. Nedan visas en bild på hur underbyggnad, överbyggnad och sidoområden 

ser ut (Trafikverket, 2011 TRVK Väg). 

 

Figur 1 - Vägkroppens beståndsdelar (Trafikverket, 2011 TRVK Väg) 

2.2 Överbyggnader 

Det finns flera olika typer av överbyggnader, dessa kan kategoriseras i tre grupper, styva 

överbyggnader, halvstyva överbyggnader samt flexibla överbyggnader. De vanligaste 

typerna av överbyggnader är grusbitumenöverbyggnad, bergbitumenöverbyggnad och 

cementbitumenöverbyggnad. Där grusbitumenöverbyggnad och bergbitumenöverbyggnad 

är flexibla överbyggnader och cementbitumenöverbyggnad är en styv överbyggnad (Agardh 

& Parhamifar, 2014). 

2.3 Materiallager 

Nedan följer en genomgång av de lager som kan finnas med i en överbyggnad vid en 

vägkonstruktion. De olika lagerna har olika egenskaper och kan användas för att uppnå de 

mål som finns på den färdiga vägen. Alla lager används inte alltid utan det är en variation 

av lager beroende på vad som behövs för vägkonstruktionen.  

 Slitlager 

Det översta lagret på vägen är ett slitlager och dess funktion är att se till att vägen uppfyller 

de krav som finns gällande komfort och trafiksäkerhet. På vägar med mycket trafik kan 

betong användas till slitlagret, men det vanligaste är att slitlagret består av en tät 

asfaltbetong som inte släpper igenom något vatten. Asfalten tillverkas på ett asfaltverk och 

fraktas sedan ut till vägprojektet och läggs ut med hjälp av en asfaltsläggare, det är viktigt 

att asfalten håller en hög temperatur vid utläggning för att uppnå bästa resultat. Det finns 

även vägar där slitlagret består av en dränerad asfalt som släpper igenom vatten och leder 

det ner genom vägkonstruktionen (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 Bitumenbundna lager). 
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 Bundet bärlager 

Direkt under slitlagret ligger det bundna bärlagret. Det bundna bärlagret har som uppgift att 

ta upp trafikens belastningar och fördela dessa för att undvika för stora påfrestningar på de 

underliggande lagerna, vilket kan leda till deformationer. Det vanligaste materialet i det 

bundna bärlagret är asfaltsgrus. Material som ska användas till bundet bärlager bör vara av 

högkvalitet och ge en bra hållfasthet för att motverka deformation och utmattning. Det 

bitumenbundna bärlagret bör trafikeras under ett par månader innan slitlagret läggs ovanpå, 

detta för att ge överbyggnaden chansen att sätta sig (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 

Bitumenbundna lager). 

 Obundet bärlager 

Det obundna bärlagret är nästa lager räknat ovanifrån, det är i detta lager samt de 

underliggande lagerna som användning av alternativa material kommer att beröras. Det 

obundna bärlagret består vanligtvis av krossat grus eller krossad sten. Det har som uppgift 

att fördela belastningar till de underliggande lagerna. Materialet som används till det 

obundna bärlagret ska ha egenskaper som gör att det behåller sin hållfasthet under hela 

dimensioneringsperioden. Vid utläggning av material till det obundna bärlagret ska 

materialet läggas så att lagret blir så homogent som möjligt, vilket betyder att det ska ha 

samma egenskaper över hela sträckan. Ett problem som kan uppstå vid utläggning av 

material är separation, vilket innebär större och mindre partiklar hamnar var för sig. Detta 

problem kan undvikas om materialet läggs ut med en asfaltsläggare istället för en väghyvel 

som vanligtvis brukar användas. Bärlagret är väldigt spänningsberoende och det är därför 

av största vikt att packningen utförs på ett korrekt sätt. Bärlagret ska packas med en 

vibrerande vält med en konstant låg hastighet. För att uppnå den jämna yta som behövs för 

att ge en bra förutsättning för utläggning av de ovanliggande lagerna används oftast 

material som har största stenstorleken 30-40mm (Agardh & Parhamifar, 2014). 

 Förstärkningslager 

Förstärkningslagret är det lager som ligger längst ner eller näst längst ner i 

överbyggnadskonstruktionen, beroende på om konstruktionen har ett skyddslager eller inte. 

Materialet som används till förstärkningslager är krossat grus, bergkross eller sprängsten. 

Packningen av materialet är även här en viktig bit och förstärkningslagret ska packas på 

samma sätt som det obundna bärlagret. Största stenstorlek bör inte överstiga halva 

lagertjockleken och vanligtvis ligger stenstorleken mellan 60–130 mm. Materialet till 

förstärkningslagret hämtas vanligtvis från närliggande områden eller i de bästa fall från 

området där vägen byggs. Detta för att minimera transporterna vilket ger en lägre kostnad 

samt mindre miljöpåverkan. Förstärkningslagrets uppgift i överbyggnaden är att se till att 

trafikens belastningar fördelas vidare från det obundna bärlagret till undergrunden. 

Förstärkningslagret har en uppgift till, vid de ställen där vatten kan tränga in i 

konstruktionen ska förstärkningslagret agera som ett dräneringslager och leda vattnet ut till 

vägens eget avvattningssystem (Agardh & Parhamifar, 2014). 

 Skyddslager 

Skyddslager är det lager som ligger direkt på underbyggnaden och är det lager som är 

längst ner i överbyggnaden, om det finns ett skyddslager. Det finns främst två anledningar 

till att använda skyddslager i konstruktionen. Den första anledningen till att använda ett 

skyddslager är om området där vägen byggs består av stora mängder tjälfarligt material i 
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undergrunden och om området har ett väldigt kallt klimat och en stor köldmängd. 

Skyddslagret hjälper då till att minska tjällyftningar utmed vägen. Den andra anledningen är 

om undergrunden består av finkornigt material, då ett skyddslager fungerar som en 

materialskiljare och förhindrar att det finkorniga materialet från undergrunden blandar sig 

med förstärkningslagret. Om det vid dimensioneringen av vägen visar sig att det behövs ett 

skyddslager på vägen men det är mindre än ca 200 mm brukar förstärkningslagrets tjocklek 

ökas med skyddslagrets tjocklek (Agardh & Parhamifar, 2014). 

 Terrass 

Terrass är den del av underbyggnaden som överbyggnaden är byggd på, alltså ovandelen av 

underbyggnaden. Terrassen kan bestå av det material som finns i marken och arbetet består 

då endast av bortschaktning av materialet för att skapa rätt slänter och en jämn yta. 

Terrassen kan också bestå av utfyllnad av jord- eller bergmassor. Vid anläggning av 

terrassen ska den färdiga vägens avvattningssystem helst vara färdigt för att undvika att 

nederbörd gör undergrunden mjuk. Terrassen bör packas för att se till att den får en jämn 

yta vilket motverkar ojämna bärighetsegenskaper längs vägen, vilket i sin tur kan ge 

upphov till sättningar eller ojämn slitning utmed den färdiga vägen (Agardh & Parhamifar, 

2014). 
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3. Obundna lager 

Detta kapitel kommer gå mer ingående på de obundna lagerna i en vägkonstruktion. De 

obundna lagerna som finns i en vägkonstruktion är de som nämndes i ovanstående kapitel, 

det vill säga obundet bärlager, förstärkningslager samt skyddslager. Eftersom rapporten 

fokuserar på användningen av alternativa material i de obundna lagerna är det viktigt att 

förstå vilken uppgift de olika lagerna har samt vilka krav som ställs på materialet i dessa 

lager. Materialet till de obundna lagerna ska allmänt ha egenskaper som ser till att de 

behåller sina hållfasthetsegenskaper under hela dimensioneringsperioden. Det är också 

viktigt att materialet besitter dränerande egenskaper för att se till att vatten snabbt kan tas 

bort från vägkonstruktionen. Materialet till obundna lager får endast användas om de 

accepteras av beställaren samt att de är godkända ur en miljö- och hälsosynpunkt. 

Materialet ska inte heller ge några problem vid återanvändning, destruktion eller 

deponering (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 Obundna lager). 

3.1 Obundet bärlager 

Som nämndes i föregående kapitel så är det obundna bärlagret det lager som ligger precis 

under det bundna bärlagret. Obundet bärlager består vanligtvis av krossat grus eller krossad 

sten (Agardh & Parhamifar, 2014). Materialet som används till det obundna bärlagret ska 

vara CE-märkta enligt SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material 

till väg- och anläggningsbyggande” med en tillverkningsförsäkran från leverantören 

(Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager). 

 Krav på material 

Det finns flera olika krav på materialet till ett obundet bärlager, ett av dessa är krossytgrad 

vilket innebär hur stor del av kornen som har krossade eller brutna ytor samt andelen korn 

med helt runda ytor. Till bärlager ska materialet uppfylla kraven för C50/30 vilket innebär att 

mer än 50 % av kornen har krossade eller brutna ytor och mindre än 30 % har rundade ytor. 

Vid användning av deklarerat material måste en kontroll ske per 30 000 m2, dock minst en 

gång per objekt.  Gällande nötningsegenskaper skall materialet minst uppfylla kraven för 

MDE 20, vilket innebär micro-Devalvärden på upp till 20. För deklarerat material utförs 

kontroll minst en gång per 30 000 m2, dock minst två gånger per objekt. För ej deklarerat 

material utförs kontroll minst en gång per 10 000 m2, dock minst två gånger per objekt. 

Motstånd för fragmentering ska minst uppfylla kraven för LA40 för att materialet ska vara 

godkänt att använda till obundet bärlager. Deklarerat material kontrolleras minst en gång 

per 40 000 m2, ej deklarerat kontrolleras minst en gång per 10 000 m2. Materialets sortering 

ska deklareras och ska vara 0/31,5 eller 0/45. Vi användning av ej deklarerat material måste 

kontrollen ske per 10 000 m2 istället. Finmaterialshalten i materialet får inte överstiga 7%, 

men den får inte heller understiga 2%. Kontroll sker minst två gånger per 10 000 m2 för 

deklarerat material och minst fyra gånger per 10 000 m2 för ej deklarerat material. Kraven 

på kornfördelningen visas i tabellen nedan. (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 
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Tabell 1- Kornstorleksfördelning för material till obundet bärlager (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 

 Krav på färdigt lager 

Det finns många krav gällande det obundna bärlagret, ett av dessa är att materialet som 

används ska bedömas vara lämpligt till det obundna bärlagret, det är också viktigt att 

entreprenören som utför krossningen av materialet ska ha en fungerande 

produktionsstyrning av sin tillverkning för att se till att alla krav på materialet uppfylls. 

Provningen av materialet ska tas på hela lagertjockleken och utföras enligt Trafikverkets 

dokument provtagning av obundna material, VVMB 611 (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 

obundna lager). Vilket innebär at materialet provas genom att lagret grävs upp på en yta 

som är cirka 0,25 m2, det är viktigt att hela lagertjockleken grävs upp. Materialet som har 

grävts upp placeras sedan på en hårdgjord yta, ytans material ska inte kunna blandas med 

det upptagna provet. Materialet testas sedan maskinellt i laboratoriet för att säkerställa att 

de uppfyller de krav som ställs på materialet (Vägverket, 2000). Kraven på lagret måste 

vara uppfyllda innan nästa lager kan läggas på. Det är viktigt att se till att lagrets 

egenskaper inte ändras efter det att proverna har blivit godkända. De krav som måste 

uppfyllas är samma krav som nämns i 2.2.1, det vill säga krossytgrad, nötningsegenskaper, 

fragmentering samt kornstorleksfördelning (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager). 

 Bärighet 

Vid kontroll av bärighet ska kraven från figurerna nedan uppfyllas. För en flexibel 

konstruktion ska kraven uppfyllas enligt figur 2. 

 

Figur 2 - Krav på bärighet obundet bärlager, flexibel konstruktion (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 
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Där n är antalet stickprov, �̅� är lika med det aritmetiska medelvärdet för stickproven, Ev1 

och Ev2 är de deformationsmoduler som fås fram vid första och andra belastningsproven, s 

är standardavvikelsen och Gf  betyder grovt fel.  

För en styv konstruktion ska kraven enligt figur 3 uppfyllas. 

 

 

Figur 3 - Krav på bärighet obundet bärlager, styv konstruktion (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 

Vi bärighetsförbättrande åtgärder ska kraven i figur 4 uppfyllas. 

 

Figur 4 - Krav på bärighet obundet bärlager, bärighetsförbättrande åtgärder (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna 

lager) 

3.2 Förstärkningslager 

Förstärkningslagret ligger under det obundna bärlagret och är den nedersta delen av 

överbyggnaden, om konstruktionen inte har något skyddslager. Förstärkningslagret utgörs 

vanligtvis av bergkross, sprängsten, krossat grus eller okrossat grus (Agardh & Parhamifar, 

2014). 

 Krav på material 

Deklaration på materialets kvalitet ska fås från leverantör och redovisas för beställaren 

innan arbetet påbörjas. Ett av de krav som ska uppfyllas är krossytgraden, där 50 % av 

materialet ska ha krossade eller brutna ytor och andelen korn med rundade ytor inte får 

överstiga 30 %. Dessa krav gäller för krossat material, för okrossat material till 

förstärkningslager behöver inte dessa krav uppfyllas. Detta visas i tabellen nedan.  
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Tabell 2- Krav på krossytgrad till förstärkningslager (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 

Gällande materialets krossytgrad måste en kontroll ske per 15 000 m2, om materialet inte är 

CE-märkt. Om materialet är CE-märkt räcker det med en kontroll per 45 000 m2.  

Materialets nötningsegenskaper mäts genom ett micro-Devalvärde som inte får överstiga 

20, vid trafikering av bärlagret kan värden upp till 25 tillåtas. Kontroll av micro-

Devalvärdet måste göras per 90 000m2 vid CE-märkning och 45 000 m2 utan CE-märkning. 

Vid användning av material som inte är bergkross måste materialet undersökas för att 

identifiera förekomsten av organiska föroreningar i materialet. Halten organiska 

föroreningar får högst vara 2 % i materialet. Kontrollintervallen för halten av organiska 

föroreningar är densamma som för materialet nötningsegenskaper. (Trafikverket, 2011 

TRVKB 10 obundna lager). 

Kornfördelningen för förstärkningslager delas upp i flexibla och styva konstruktioner. 

Kraven på kornfördelning för flexibla konstruktioner syns i tabell 3. 

 

Tabell 3- Krav på kornfördelning flexibla konstruktioner (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 

Kornfördelningskurvan ska ligga mellan övre och undre värden för normala värden och kan 

vara i en av ytterzonerna, alltså högsta eller lägsta värde.  

Kornfördelningskurvan för styva konstruktioner har inget undre värde utan bara övre 

värden. Ett annat krav som finns på kornfördelningen för styva konstruktioner är att den 

övre kornstorleksgränsen inte får överstiga halva lagertjockleken samt att den största 

kornfraktionen inte får överstiga 20 % av vikten. Kornfördelningskraven visas i tabellen 

nedan.  

 

Tabell 4- Krav på kornfördelning styva konstruktioner (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 

Materialets kornfördelningskurva måste kontrolleras för varje påbörjad 15 000 m2 om 

materialet inte är CE-märkt och 45 000 m2 om materialet innehar en CE-märkning.  
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 Krav på färdigt lager 

Kraven som ställs på ett färdigt lager är många och ett av dessa är att materialet som 

används ska anses vara lämpligt till förstärkningslager. Ett annat krav är att entreprenören 

som förser materialet ska ha en fungerande produktionsstyrning av sin tillverkning samt 

säkerställa att kraven på materialet uppfylls. Precis som i rubrik 2.2.2 ska prover tas på hela 

lagertjockleken. Även här måste kraven uppfyllas innan nästan lager påbörjas. 

Egenskaperna på lagret ska inte förändras efter det att testerna har blivit godkända. Kraven 

som ska uppfyllas är de som tas upp i föregående rubrik, alltså 2.3.1 (Trafikverket, 2011 

TRVKB 10 obundna lager). 

 Bärighet 

Kraven på bärighet för förstärkningslagret varierar beroende på vägens utformning. Om 

vägens bär- och förstärkningslager är över 750 mm, ÅDTtotal är över 2000 och vägen är mer 

än 5000 m2 ska materialet läggas ut och packas i två lager där det översta lagret ska vara 

500 mm minus tjockleken på bärlagret. Bärighetskraven ska då uppfylla de krav som ställs i 

rubrik 2.4.3 med hänsyn till om det är nybyggnad av en flexibel konstruktion eller 

nybyggnad av en styv konstruktion. 

Om förstärkningslagret är det översta obundna lagret ska det uppfylla kraven enligt rubrik 

2.2.3, hänsyn tas om det är nybyggnad av flexibel konstruktion eller styv konstruktion samt 

om det är bärighetsförbättrande åtgärder (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager). 

3.3 Skyddslager 

Skyddslager finns inte alltid med i en vägkonstruktion men om det finns med återfinns 

skyddslagret längst ner i överbyggnaden (Agardh & Parhamifar, 2014). 

 Krav på material 

Materialet som ska användas till skyddslagret ska vara deklarerade från entreprenören och 

redovisas till beställaren innan arbetet påbörjas. Materialets övre kornstorleksgräns får inte 

överstiga hälften av lagertjockleken. Finmaterialhalten får inte överstiga 10 %.  Kraven ska 

kontrolleras vid varje påbörjad 45 000 m2 om materialet är CE-märkt och 15 000 m2 om 

materialet inte är CE-märkt. Precis som med förstärkningslager får andelen organiska 

föroreningar inte överstiga 2 % i materialet. Vid CE-märkt material ska detta kontrolleras 

en gång per objekt och täkt. Om materialet inte är CE-märkt ska detta kontrolleras vid varje 

påbörjad 15 000 m2 (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager). 

 Krav på färdigt lager 

Precis som med de tidigare lagerna återfinns samma krav här. Entreprenören som 

tillhandahåller materialet måste ha en fungerande produktionsstyrning och kvalitetskontroll 

som ser till att kraven på materialet uppfylls. Proverna som utförs på lagret är de samma 

som för de två tidigare lagerna och även här ska proverna ske på hela lagertjockleken. 

Kraven måste vara uppfyllda innan nästa lager får påbörjas. Kraven som materialet ska 

uppfylla är de krav som tas upp i rubrik 2.4.1 (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna 

lager). 
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 Bärighet 

Skyddslagrets bärighetskrav varierar beroende på vilken typ av konstruktion det handlar 

om. För en flexibelkonstruktion ska kraven enligt figur 5 uppfyllas. 

 

Figur 5 - Bärighetskrav skyddslager, flexibel konstruktion (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager) 

Där n är antalet stickprov, �̅� är lika med det aritmetiska medelvärdet för stickproven, Ev1 

och Ev2 är de deformationsmoduler som fås fram vid första och andra belastningsproven, s 

är standardavvikelsen och Gf  betyder grovt fel.  

Skyddslager i en styv konstruktion ska uppfylla bärighetskraven enligt figuren nedan.  

 

Figur 6 – Bärighetskrav skyddslager, styv konstruktion (Trafikverket, 2011 TRVKB 10 obundna lager)  
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4. Krossad Betong 

4.1 Allmänt 

Krossad betong som alternativt material utgörs av betong som kommer från rivningsobjekt 

tillsammans med restbetong. Det finns skillnader mellan dessa två typer av krossad betong. 

Restbetong kan även kallas för spillbetong vilket är överbliven betong som har fått härda 

och som sedan krossas till ballastmaterial. Vanlig restbetong innehåller i de allra flesta fall 

inga miljöfarliga ämnen och kan därför betraktas som ren (Svensk betong, 2018).  

Rivningsbetong har helt andra krav på sig, detta eftersom det kan ha varit blandat med 

andra material och ämnen tidigare. Flera ämnen som tidigare användes vid byggnationer är 

idag ämnen som klassas som miljöfarliga. Därför måste rivningsbetong renas från de ämnen 

som förorenar den. Det finns flera exempel på dessa ämnen, bland annat PAH, CFC, PCB, 

kvicksilver samt asbest. Att rivningsbetongen är fri från dessa ämnen ska kunna styrkas 

genom intyg som gjorts i samband med planeringen av rivningsarbetet (Trafikverket, 2013 

TRVK Alternativa material). 

4.2 Krossad betong i Sverige 

I Sverige finns krossad betong med som en form av alternativt material som kan användas 

vid vägkonstruktioner. Materialet delas in i 4 olika kategorier utifrån dess egenskaper där 

kategori 1 är den mest hållfasta och 4 den minst hållfasta. Uppdelningen enligt kategorierna 

visas i tabell 5. (Trafikverket, 2013 TRVKB). 

 

Tabell 5-  Klassificering av renheten i krossad betong (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material) 
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Då krossad betong används ska det anses ha samma egenskaper som det lager det ersätter. 

Vid dimensionering har krossad betong olika värden för E-moduler och tjäle beroende på 

vilken kategori de tillhör. De olika styvhetsmodulerna visas i tabell 6 (Trafikverket, 2013 

TRVK Alternativa material). 

 

Tabell 6 Styvhetsmoduler för krossad betong (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material) 

Vid tjäldimensionering ska värdena enligt tabell 7 användas. Som tabellen visar så är 

kvalitetsklass 1,2 och 3 inte tjällyftande och hamnar i tjälfarlighetsklass 1 vilket är den 

lägsta klassen. Kvalitetsklass 4 kan däremot anses vara lite tjällyftande och hamnar därför i 

tjälfarlighetsklass 2 (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material). 

 

Tabell 7- Rekommenderade parametrar för tjäldimensionering (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material) 

Vid användning av krossad betong som ballast i belagda vägar ska det undvikas i lägen där 

det finns höga vattennivåer eller en stor genomströmning av vatten. Exempel på detta kan 

vara runt vägtrummor och vid brunnar.  

Det finns flera krav på betongen för att den ska få användas som ballast till de olika 

lagerna. Betongen måste minst uppfylla kraven för kvalitetsklass 4 enligt tabell 5, tabell 6 

samt tabell 7. Sorteringen för materialet måste vara deklarerad från leverantören och minst 

ha kornfördelning 0/16 (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material). 

Kraven på de färdiga lagerna är de samma som gäller för lagerna som görs med vanligt 

jungfruligt material. Krossad betong får användas till skyddslager och förstärkningslager 

vid vägbyggnad enligt TRVKB Alternativa material. Enligt TRVK Alternativa material får 

krossad betong inte användas till bärlager till belagda vägar utan endast till gång-och 

cykelvägar.  
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4.3 Krossad betong i Danmark 

På senare år har man i Danmark konstaterat att tillgången på råmaterial till ballast börjar bli 

mindre och mindre och man har därför ett stort behov av att ta till vara på de material som 

finns tillgängliga genom återanvändning, däribland krossad betong. Skillnaden mellan 

Sverige och Danmark är att man här väljer att använda sig av krossad betong med 

inbladning av andra material. Krossat tegel är ett material som används tillsammans med 

krossad betong, även krossad asfalt används tillsammans med krossad betong.  

Krossad betong och krossad betong med tegel delas upp i olika kategorier beroende på 

inblandning av tegel och annat material. I tabell 8 finns kategorierna KB, KBT I, KBT II 

och KBT III. KB betyder krossad betong och med KBT menas krossad betong med tegel, 

KBT delas sedan in i tre underkategorier beroende på innehållet (Hejlesen, 2011).  

Som tabellen visar så innehåller krossad betong mer än 90 % krossad betong, murbruk och 

övriga obundna och hydrauliskt bundna material och mindre än 10 % tegel, kakel eller 

andra liknande material. Det innehåller även mindre än 1 % asfalt, mindre än 1 % lera och 

jord samt mindre än 2 % glas. KBT I och KBT II innehåller mer än 80 respektive 50 % 

krossad betong, murbruk och övriga obundna och hydrauliskt bundna material. KBT I har 

sedan mindre än 20 % tegel, plattor, kakel och liknande material medan KBT II har mindre 

än 50 % av samma material. De båda består sedan av mindre än 2% asfalt, mindre än 2% 

glas och mindre än 1 % lera och jord. KBT III är lite annorlunda definierad då den består av 

mer än 90 % krossad betong, murbruk och övriga obundna och hydrauliskt bundna material 

samt tegel, plattor, kakel och liknande material. KTB III består sedan av mindre än 5 % 

asfalt, mindre än 5 % glas samt mindre än 1 % lera och jord.  

Tabell 8 - Kategorisering av krossad betong (Hejlesen, 2011) 
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Utifrån de olika sammansättningarna som visas ovan så får materialen olika egenskaper 

samt lämpar sig bäst för olika användningsområden. Tabell 9 visar vilket material som kan 

användas till vilken typ av väg.  

 

Tabell 9 - samband mellan trafikklass och material (Vejdirektoratet, 2013) 

Figuren visar också vilken E-modul som kan förväntas utifrån vilket material som används. 

För att förstå vilken typ av väg den handlar om visar tabell 10 värdena som bestämmer 

vilken trafikklass som vägen kategoriseras som.  

 

Tabell 10 - Trafikbelastningsklasser (Vejdirektoratet, 2013) 

Som tabellen tydligt visar så är trafikklass T0 den lägsta klassen och på en sådan väg 

förväntas inga tunga fordon överhuvudtaget, detta gäller även fordon som används vid 

snöröjning. T1 klarar lite mer men är begränsad till max ett tungt fordon per dag i båda 

riktningarna. Antalet tunga fordon på vägen i båda riktningarna ökar sedan succesivt för 

varje trafikklass och i trafikklass T7 är antalet mer än 2000 tunga fordon per dygn.  

De andra två kategorierna som visas i tabell 10 är antalet ekvivalenta 10-tons standardaxlar 

som färdas på vägen varje dag samt varje år. Uträkningen för dessa sker enligt följande 

formel:  
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NÆ10 = P*KF*KK*KR*FSS*(FÆ10*L).   

Formel 1 – Uträkning av 10-tons standardaxlar 

Där: 

P = Trafikökningsfaktorn i området. 

KF = Korrigeringsfaktorn av fördelningen av tunga fordon över vägens tvärsnitt. 

KK = Korrigeringsfaktor som tar hänsyn till kanaliseringen av trafik i samband 

miljöprioriterade genomfarter.  

KR = Korrigeringsfaktor som tar hänsyn till om det finns cirkulationsplatser längs vägen.  

FSS = Korrigeringsfaktor som tar hänsyn till vägtypen.  

FÆ10 = korrigeringsfaktor som beror på fordonstyp och vägtyp. FÆ10 bestäms för varje 

specifik fordonstyp så att bestämningen av L kan göras genom en summering. I följande 

tabeller delas FÆ10-faktorerna på fordonstyp på två olika sätt. En gör den traditionella 

uppdelningen av fordon till lastbilar, ledgående fordon och bussar som är kända från 

manuell räkning. Den andra divisionen är gjord med hänsyn till möjligheterna att använda 

resultaten av maskinlängdsklassificeringar. Här är fordonen vanligtvis uppdelade enligt 

längdgränserna 5,8 m och 12,5 m. Dessa resultat är föremål för viss osäkerhet, eftersom 

personbilar med släpvagnar eller husvagnar registreras tillsammans med bussar och 

lastbilar.  

L = L kan vara både antalet tunga fordon på vägen i båda riktningarna under ett år och tas 

då fram genom att antalet för varje fordonstyp multipliceras med FÆ faktorn och dessa 

sedan summeras för att få ett övergripande värde. L kan också bestämmas genom att en 

uträkning sker enligt följande formel: L= årlig genomsnittlig daglig trafik*365*(procentuell 

del tung trafik/100) *0,86. Lastbilens procentandel i ovanstående formel anger 

procentandelen vardagar mellan klockan 06 och 18, medan korrigeringsfaktorn 0,86 tar 

hänsyn till den reducerade trafikvolymen på vardagar mellan klockan 18 och 06 och under 

helgerna. Om trafikräkningen baseras på sju dagars räkningar, utelämnas faktorn 0.86. 

Vid användning av alternativa material och i detta fall krossad betong till de obundna 

lagerna är det viktigt att hela tiden ha koll så att materialet som levereras har den kvalitet 

som krävs. För krossad betong gäller det att materialet har ett Los Angeles-värde på minst 

LA ≥ 40 %.  Där Los Angeles-värdet är ett värde på motståndet mot nötning av materialet.  

Vid användning av krossad betong vid vägprojekt i Danmark finns krav på att varje 

påbörjad 1000 m3 måste minst ett Los Angeles-test gjorts. Om materialet levereras av en 

leverantör som är certifierad kan detta undvikas och ett Los Angeles-test måste då göras för 

varje påbörjad 5000 m3 (Vejdirektoratet, 2013). 

4.4 Krossad betong fördelar och nackdelar 

 Egenskaper 

Krossad betong har undersökt av VTI i början av 2000-talet vilket har resulterat i en rapport 

angående materialet egenskaper. En av fördelarna som tas upp är att erfarenheter från både 

http://english-vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fVejreglerEnglish%2fConstruction+and+planning%2fRoad+constructions%2f&docId=vde-2015-0060-full
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Sverige och andra länder är att krossad betong av god kvalitet får lika hög och i vissa fall 

även högre E-modul än traditionella material. Det är också påvisat att E-modulen för 

krossad betong ökar med tiden tack vare materialets efterhärdning. Tester gjordes för att 

jämföra krossad betong med krossat berg, vid testet används färsk krossad betong vilket 

innebär att betongen inte har haft tid till efterhärdning. Resultatet för testet visas i figuren 

nedan (Ydrevik, 2000). 

 

Figur 7 - E-modul krossad betong och krossad granit (Ydrevik, 2000)  

Det som går att utläsa ur testerna är att krossad betong har en högre E-modul än krossad 

granit i början av testet, för att i slutet ha en lite mindre. Skillnaden i slutet kan antas vara 

mellan 50–100 MPa, vilket gör att krossad betong kan antas ha lite mindre MPa än krossad 

granit vid utläggning. Det som bör tas med i beräkningen är att betongen som användes vid 

testet är färsk betong som inte har efterhärdats någonting, vilket innebär att E-modulen 

kommer öka efterhand som tiden går (Ydrevik, 2000). Det är även det som visas i figur 8. 

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:669980/FULLTEXT01.pdf
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Figur 8 - E-modul krossad betong och bergkross (Ydrevik, 2000) 

Testerna är gjorda på väg 109 vid Ekeby, och visar att vid utläggning av materialet så har 

krossad betong och bergkross ungefär samma E-modul. Betongens E-modul ökar sedan 

kraftigt de första 3 månaderna. Efter 3 månader avtar hastighet på ökningen men den 

fortsätter ändå att öka succesivt för varje månad och är efter 34 månader nästan uppe på 

1200 MPa. Det är en ökning på 1000 MPa på nästan 3 år. Bergkrossen ökar också men inte 

alls i samma utsträckning, efter 3 år så har E-modulen för bergkross ökat från cirka 200 till 

ungefär 300 MPa. Ett annat test som också har gjorts på krossad betong är stabilitet, vilket 

betyder hur krossad betong klarar att motstå permanent deformation. Testerna gjordes 

genom att spårdjupen som är orsakad av trafikbelastningar mättes. Resultaten visar att 

spårtillväxten är ungefär den samma för krossad betong som för bergkross, vilket innebär 

att krossad betong inte ger sämre stabilitet än traditionella material (Ydrevik, 2000). 

Rapporten tittar också närmare på effekterna av inblandning av andra ämnen i den krossade 

betongen. Vid testerna har den krossade betongen blandats med tegel och lättbetong, 

betongen har först blandats och sedan lagrats i två månader för att ge betongen en möjlighet 

att härda. Testet visar tydligt en direkt sämre styvhet för materialet, vid 5 % inblandning 

gäller ungefär samma värden för betong med lättbetong och betong med tegel. Därefter 

håller sig betong med tegel på ungefär samma nivå upp till 50 % inblandning av tegel. För 

betong med lättbetong sjunker det hela tiden och är nere på cirka 310 MPa vid 25 % 

inbladning av lättbetong. Resultatet visas i figuren nedan (Ydrevik, 2000). 
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Figur 9 - Styvhet vid inblandning av andra material (Ydrevik, 2000) 

Även gällande stabilitet, det vill säga motstånd till deformeringar, blir också markant sämre 

vid inblandning av tegel eller lättbetong. Precis som vid styvhet blir egenskaperna sämre 

både vid inbladning av tegel och lättbetong, men tegel klarar sig ändå avsevärt mycket 

bättre än lättbetong (Ydrevik, 2000). 

Vid dimensionering av vägar där krossad betong ska användas hävdar VTI att ett 

styvhetshetsvärde på 1000–1100 MPa kan användas. Detta med tanke på att betongen 

härdar med tiden och det ursprungliga värdet vid utläggning på 450 MPa ofta kan ha 5 

dubblats efter cirka 2 år. Med tanke på normala byggtider så blir detta värdet någorlunda 

korrekt för hur värdet är när vägen börjar trafikeras. Det krävs då att betongen är 

kvalitetstestad och har en hög renhetsgrad och därmed inte får försämrade egenskaper på 

grund av inblandning av andra ämnen.   

 Test med krossad betong i förstärkningslagret 

I en rapport från 2001 gjord av VTI jämförs två vägsektioner där en av sektionerna är 

byggd med ett förstärkningslager av krossad betong. Vägen som berörs är Stenebyvägen i 

Göteborg, där en sektion på 100 m har byggts med ett förstärkningslager av krossad betong. 

Denna sektion jämförs sedan med en sektion som har byggts med traditionellt material, 

vilket i detta fall är krossat berg. I sektionerna är det endast förstärkningsmaterialet som 

skiljer sig åt, de andra lagerna är likadana. De nominella lagertjocklekarna syns i tabellen 

nedan.  
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Tabell 11- Lagertjocklekar teststräckor (Carlsson, 2001) 

När vägen var färdigställd gjordes tester av vägen för att se om det fanns skillnader mellan 

de två vägsektionerna (Carlsson, 2001). 

Första testet som gjordes var ett fallviktstest, vilket innebär att en vikt faller på en platta 

som ligger mot vägensovanyta. Kraften som vikten uppbringar ska motsvara ett lastbilshjul 

som färdas på vägen. De deformationer som uppstår på grund av vikten mäts med sensorer 

och ger upphov till ett värde som sedan kan räknas om till en E-modul, alltså materialets 

styvhetsmodul (Trafikverket, 2012 TRVMB112). 

På vägen utfördes två tester där E-modulen för de obundna lagerna utvärderades. Den första 

gjordes precis vid vägens öppnande och vägen hade då inte trafikerats speciellt länge. Den 

andra mätningen gjordes sedan nästan 7 månader senare för att se hur materialet hade 

påverkats av trafiken på vägen. I figuren nedan visas resultatet från mätningarna.  

 

Figur 10-  Mätningar av de obundna lagerna (Carlsson, 2001) 

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670049/FULLTEXT01.pdf
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Sträcka 1 är den sträcka där förstärkningslagret består av krossad betong. Som figur 10 

tydligt visar så har de obundna lagernas E-moduler ökat markant för sträcka 1 jämfört med 

sträcka 2. Eftersom det fanns skillnader mellan temperatur vid första och andra 

mätningstillfället kan det första och andra testet inte jämföras rakt av, däremot kan test två 

för båda sträckorna jämföras med varandra och även test ett kan jämföras mot varandra. 

Vid första mätningstillfället har sträcka ett en större E-modul än sträcka två, skillnaden är 

dock inte stor utan endast cirka 30 MPa. Skillnaden kan bero på flera olika saker, och 

eftersom de ligger väldigt nära varandra kan detta i princip bortses ifrån och de båda 

förstärkningslagerna kan anses ha ungefär samma E-modul. Vid det andra mätningstillfället 

finns dock betydligt större skillnader mellan de två sträckorna. Sträcka två har en E-modul 

på cirka 360 MPa, vilket är en ökning från första mättillfället, detta kan som sagt bero på 

temperaturskillnaderna som fanns vid mätningstillfällena men det betyder åtminstone att E-

modulen ligger kvar på ungefär samma nivå eller möjligtvis lite högre. Sträcka ett har 

däremot ökat till 620 MPa, vilket är en dubbling av värdet från den första mätningen. Även 

här får temperaturskillnaderna tas i beaktning men det är utom tvivel att E-modulen har 

ökat markant från första till andra mätningstillfället (Carlsson, 2001). 

Slutsatsen från testet är precis de som tagits upp tidigare i texten, att den krossade betongen 

vid utläggning har ungefär samma E-modul som bergkross men E-modulen ökar sedan hela 

tiden och får efter en tid en betydligt högre styvhet än bergkross. Andra tester som gjordes 

på vägen visade också att påfrestningarna i asfaltslagerna samt undergrunden var lägre för 

sträcka ett jämfört med sträcka två. Detta tros bero på det styvare förstärkningslagret och 

medför att vägens livslängd kommer att öka (Carlsson, 2001). 
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5. Krossad Asfalt 

5.1 Allmänt 

Krossad asfalt är också en form av alternativt material som kan användas till 

vägbyggnadskonstruktioner. Krossad asfalt kan också kallas asfaltgranulat och framställs 

på specifika anläggningar genom att uppgrävd eller fräst asfalt krossas och kontrolleras för 

att säkerställa att det är rätt innehåll (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material). 

Asfaltgranulat kan användas både till tillverkning av ny asfalt samt till obundna lager i 

vägkonstruktioner. Vid användning av krossad asfalt, eller asfaltsgranulat, finns det en del 

saker att tänka på. Om asfalten som ska användas är bindemedelsrik är det mer fördelaktigt 

att använda det till nyproduktion av asfalt, eftersom produktionen då kräver mindre 

bindemedel jämfört med om det skulle framställas med helt rent stenmaterial. Vanligtvis 

ligger bindemedelshalten i asfaltgranulat mellan 3 och 6 % beroende på vilken typ av asfalt 

det är som har återvunnits samt på vilket sätt asfalten har avlägsnats från den befintliga 

asfaltsytan. Vid fräsning av asfalten är bindemedelshalten ofta runt 6 % då det endast är 

asfalten som tas bort, jämfört med om asfalten grävs bort där sten från de underliggande 

lagerna ofta också följer med. Detta medför att bindemedelshalten i uppgrävda massor ofta 

ligger runt 3%. Generellt används fräst asfalt till nyproduktion och uppgrävd asfalt till 

obundna bärlager (Trafikverket, 2013 TRVR Alternativa material). 

Asfaltsgranulat är överlag mer svårpackat än andra material och vid packning med vält är 

det rekommenderat att vattning av materialet sker för att underlätta packningen och nå den 

önskade packningsgraden. Det är också fördelaktigt om materialet packas vid varmare 

väder vilket ger ett mjukare material som på så vis packas bättre (Jacobson, 2002). 

5.2 Krossad asfalt i Sverige 

Vid användning av krossad asfalt till obundna lager ska det anses ha samma egenskaper 

som det lager det ersätter. Bindemedelshalten i den krossade asfalten ska ligga mellan 3–

6%. Krossad asfalt kan användas i alla lagerna i en vägkonstruktion men ska alltid läggas 

precis under beläggningslagret. Krossad asfalt ska undvikas på exempelvis 

parkeringsplatser där det kommer utsättas för statiska laster under en längre tid, eftersom 

det är mer deformationsbenäget jämfört med vanliga ballast (Trafikverket, 2013 TRVK 

Alternativa material). 

Vid användning av krossad asfalt i olika lager måste kontroller hela tiden ske för att 

kontrollera materialets egenskaper och även packningen av materialet, minst en kontroll 

måste ske per 10 000 ton och minst en gång per objekt.  

Vid utläggning av krossad asfalt måste detta ske med en asfaltsläggare, lastbil eller 

väghyvel. Det är viktigt att vara uppmärksam för separation vid utläggning av den krossade 

asfalten. Vid utläggning ska lager läggas ut mellan 80 till 150 mm, vid lagertjocklekar över 

150 mm ska utläggningen ske i flera lager (TRVKB Alternativa material). 

5.3 Krossad asfalt i Danmark 

Krossad asfalt i Danmark är uppdelad i 4 olika kategorier, krossad asfalt med sortering 

0/16, krossad asfalt med sortering 0/31,5 samt krossad asfalt och betong I 0/31,5 och 

krossad asfalt och betong II 0/31,5.  
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Krossad asfalt med sortering 0/16 ska ha fördelning av fraktioner enligt tabellen nedan.  

 

Tabell 12 - Sortering krossad asfalt 0/16 (Vejdirektoratet, 2011) 

Sorteringen för de andra tre kategorierna, alltså krossad asfalt 0/31,5, krossad asfalt och 

betong I 0/31,5 samt krossad asfalt och betong II 0/31,5, går att utläsa ur tabellen nedan.  

 

Tabell 13 - Sortering krossad asfalt, asfalt och betong I och asfalt och betong II 0/31,5 (Vejdirektoratet, 2011) 

Detta betyder att sorteringen för dessa olika kategorier är samma, skillnaden mellan dessa 

ligger alltså inte i sorteringen av de olika fraktionerna utan skillnaden finns i 

sammansättningen. Vilka ämnen som finns i materialet är det som bestämmer vilken 

kategori materialet hamnar i. Kategoriseringen av materialet görs enligt tabell 14. 
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Tabell 14 - Sammansättning KA, KAB I och KAB II (Vejdirektoratet, 2011) 

Som tabellen ovan visar så består krossad asfalt av mindre eller lika med 5 % av krossad 

betong, mindre eller lika med 5 % av tegel, keramik eller lättbetong, mindre eller lika med 

2 % glas och mindre eller lika med 1 % av lera och övriga ämnen. Den består till mesta del 

av krossad asfalt och detta ska vara mer eller lika med 95 % av innehållet.  

Krossad asfalt och betong har en annorlunda sammansättning av komponenter jämfört med 

krossad asfalt eftersom det finns en mer betydande mängd betong i materialet. För tegel, 

glas och lera gäller samma värden som för krossad asfalt men de värden som skiljer sig är 

andelen krossad betong och andelen krossad asfalt. Krossad asfalt och betong I innehåller 

minst 5 % och max 60 % krossad betong. Krossad asfalt och betong I innehåller minst 40 % 

krossad asfalt och max 95 %. För krossad asfalt och betong II gäller lite andra värden. 

Krossad betong ska vara mellan 60–95 % och krossad asfalt ska vara mellan 5–40 % av 

innehållet.  

Vid användningen av materialet i Danmark är det viktigt att se till att materialet som 

används kommer från samma tillverkningsställe under samma tid. Det är endast tillåtet att 

få leveranser från två olika produktionsställen samtidigt om man har fått ett godkännande 

från beställaren. Materialet kan lätt segregeras vilket innebär att materialet inte är blandat 

utan det är uppdelat efter de olika fraktionerna på materialet, det är därför av största vikt att 

materialet hanteras och transporteras på rätt sätt för att se till att minska risken för 

segregation. Utläggning av materialet ska också göras med hänsyn till risken för 

segregation, utläggningen ska ske så att lagret uppnår ett homogent tillstånd överallt 

(Vejdirektoratet, 2011). 

Packningen av materialet ska utföras så att vägen får samma packning överallt, material 

med högt innehåll av asfalt ska packas direkt efter påläggning av materialet. Materialet ska 

vattnas precis innan packning för att se till att det finns tillräckligt med fritt vatten i 

materialet för att ge optimal packning. Anledningen till detta är att krossad asfalt har endast 

en liten absorbering av vatten samt en hög permeabilitet och det finns därför oftast ganska 

liten del vatten i materialet vid utläggning. Krossad betong har däremot motsatta 

egenskaper, hög absorbering och låg permeabilitet vilket betyder att material med högt 

innehåll av krossad betong ska vattnas en bra stund innan utläggning och sedan packas 

direkt när det läggs ut. Krossad asfalt kan användas till alla obundna lager i 

vägkonstruktionen (Vejdirektoratet, 2011). 
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5.4 Fördelar och nackdelar krossad asfalt 

 Egenskaper 

Som nämndes tidigare i texten så finns det en skillnad på asfaltsmassorna beroende på om 

de är uppgräva eller om de är frästa massor. De uppgrävda massorna har en lägre 

bindemedelshalt och en högre andel obundet stenmaterial och massorna kommer oftast från 

äldre beläggningar som grävts upp. De frästa massorna har betydligt högre bindemedelshalt 

och kommer oftast från beläggningar som är yngre. De frästa massorna används i första 

hand till asfaltstillverkning och det är de uppgrävda massorna som krossas och används till 

de obundna lagerna (Jacobson, 2002). 

Lager gjorda med asfaltsgranulat kan anses vara ett mellanting mellan obundet material och 

asfalt, eftersom materialet har en viss bindförmåga på grund av bitumenhalten. Då 

bitumenhalten är hög kan materialet binda ihop helt och hållet och liknar då ett asfaltslager. 

Vid en lägre bitumenhalt uppför sig lagret mer som ett obundet material men en viss 

bindning sker ändå. Testerna som har utförts på asfaltsgranulaten visar också att 

efterpackning också gör att materialet binder ihop sig. Vid högtrafikerade vägar där 

asfaltsgranulat med låg bindemedelshalt har använts visar prover att materialet har bundits 

samman och bildat ett lager som liknar ett asfaltslager. Samma tester har gjorts på 

cykelvägar med samma typ av material och vid dessa tillfällen har materialet inte 

sammanbundit till ett asfaltslager, vilket tyder på vikten av trafiken för att efterpacka 

materialet (Jacobson, 2002). 

Krossad asfalt eller asfaltsgranulat kan inte jämföras med vanligt stenmaterial eftersom 

partiklarna lätt kan deformeras, i synnerhet om bindemedelshalten är hög. Det är därför av 

största vikt att packningsarbetet utförs korrekt för att uppnå ett bra resultat. Ett problem 

som finns vid användning av asfaltsgranulat är att det inte är lika motståndskraftigt mot 

statiska laster, som till exempel på parkeringsplatser eller busshållplatser. Spårbildning från 

trafik är också ett problem som kan uppstå, speciellt då asfaltsgranulaten är ny utlagd. 

Asfaltsgranulaten uppnår sina bästa egenskaper efter att det legat ett tag i vägen, speciellt 

över sommaren. Om materialet har en bra bindemedelshalt och vägen är relativt 

vältrafikerad ger detta bästa förutsättningar för att materialet ska bindas ihop och skapa ett 

starkt och tåligt lager (Jacobson, 2002). 

Tester av asfaltsgranulaten utfördes för att få fram materialets styvhet, resultatet går att 

utläsa i figur 11.  
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Figur 11- E-modul krossad asfalt, bergkross, naturgrus samt krossad betong. (Jacobson, 2002) 

Figuren visar resultat från asfaltsgranulat av flera olika typer och från olika områden. I 

figuren visar också kurvorna för krossad betong, naturgrus och krossat berg som referens 

för att se hur resultaten står sig mot andra material. Vid de spänningar som testades visade 

de flesta blandningarna av asfaltsgranulat upp bättre värden än både naturgrus och 

bergkross. I en del fall visade asfaltsgranulaten även upp bättre värden än krossad betong. 

Resultaten visade också att asfaltsgranulat med större maximal partikelstorlek, 0–32/35 

mm, uppvisar högre styvhet än de med mindre maximal partikelstorlek, 0–18/20 mm. Med 

de tester som gjordes kunde också slutsatsen dras att asfaltsgranulat har en likvärdig 

lastdelande förmåga, och i vissa fall även bättre, än bergkross och natursand. Några 

provblandningar visade även upp bättre lastdelande förmåga än krossad betong.  

Gällande permanent deformation, även kallat stabilitet, har asfaltsgranulat sämre 

motståndskraft än naturgrus, bergkross och framförallt krossad betong. Skillnaderna mellan 

de olika proverna av asfaltsgranulat är liten vilket innebär att det inte är några skillnader i 

proverna utan materialet i sig inte är lika motståndskraftigt mot deformationer. En 

anledning till detta tros vara provernas packningsgrad, proverna ligger mellan 92 och 96 

procent i packningsgrad vilket inte når upp till rekommendationerna på 97 procentig 

packningsgrad.  

Vid inbladning av stenmaterial i asfaltsgranulaten ligger E-modulen kvar på ungefär samma 

värden som vid ingen inblandning. Skillnaderna hittas istället vid packningsgrad och 

motstånd mot permanent deformation. Vid inblandning av 50 procent stenmaterial ökar 

packningsgraden och hamnar vid den rekommenderade packningsgraden på 97 procent. 

Motstånd mot permanent deformation ökar tydligt vid inblandning av stenmaterial, speciellt 

vid inblandning av 50 procent stenmaterial. Motståndet mot deformation är dock 

fortfarande inte lika bra som för bergkross men det hamnar ändå betydligt närmare än vid 

ingen inblandning alls (Jacobson, 2002). Detta kan tydligt ses i figuren nedan. 
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Figur 12 - Deformation krossad asfalt samt bergkross (Jacobson, 2002)  

Tester har också gjorts gällande skillnader av asfaltsgranulatets egenskaper om packningen 

sker vid högre temperaturer, testerna har gjorts där proverna har packats vid 20°C, 40°C 

samt 60°C. Slutsatserna för detta är att packning vid högre temperaturer ger en ökad E-

modul och även en ökning i motstånd mot permanenta deformationer. Dessa skillnader går 

att utläsa i figur 13 samt figur 14.  

 

Figur 13 – E-moduler vid packning av asfaltsgranulat vid högre temperaturer (Jacobson, 2002) 

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670130/FULLTEXT01.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670130/FULLTEXT01.pdf
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Figur 14 - Motstånd mot permanenta deformationer vid packning av asfaltsgranulat vid högre temperaturer. (Jacobson, 
2002)  

Motståndet mot deformationer är fortfarande inte på samma nivå som för bergkross men det 

finns en tydlig förändring jämfört med asfaltsgranulat som har packats vid 20°C. En 

anledning till den ökade motståndskraften är att packningsgraden blir högre vid högre 

temperaturer då materialet blir mjukare och lättare att packa (Jacobson, 2002). 

 Tester med asfaltsgranulat i bärlager 

Ett försök med asfaltsgranulat i bärlagret har gjorts med hjälp av VTI, vägen som det 

testades på var E4 mellan Strömsnäsbruk och länsgränsen mot Skåne. Sträckan utgörs av 

två delsträckor där sträcka 1 användes för att testa kall återvinning med skummat bitumen. 

På sträcka 2 återvanns krossad asfalt utan tillsättning av nytt bindemedel. Totalt återvanns 

100 000 ton returasfalt, där 30 000 ton användes på sträcka 1 och 70 000 ton på sträcka 2. 

På båda sträckorna ersatte den återvunna asfalten bergkross i bärlagret med en tjocklek på 

80 eller 150 mm (Jacobson, 2007). 

Sträckan 1 där kall återvinning med skummat bitumen undersöktes vid tillverkning och 

visade att materialet hade en bindemedelshalt på cirka 5 procent vilket ger bra 

förutsättningar för ihop bindning av materialet. Asfaltsgranulatets kornkurva var bra och 

jämn och levde upp till de krav som ställs på materialet för att de ska få användas till 

bärlagret. De slutsatser som sedan kunde dras från uppföljningarna som gjorts är att krossad 

asfalt har en bra styvhet och binds ihop till ett asfaltslager efter ett tag med en del 

efterpackning i form av trafik. Styvheten ökade för varje uppföljning och ökningen på ett år 

var cirka 80 %. En del hjulspår kunde ses och tyder på, precis som tidigare studier visat, att 

asfaltsgranulat inte är lika motståndskraftigt mot permanenta deformationer som 

traditionella krossade material. En annan slutsats som kunde dras var att den totala 

tjockleken på asfaltslagret kunde minskats utan att bärigheten att blivit sämre än om 

traditionella material hade använts. Totalt sett hade hela asfaltstjockleken kunnat minskas 

med 50–70 mm och ändå haft samma hållfasthet, vilket betyder att konstruktionen som 

testades var överdimensionerad för den vägens trafikmängd (Jacobson, 2007). 

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670130/FULLTEXT01.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670130/FULLTEXT01.pdf
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Sträcka 2 uppvisar också bra värden gällande styvhet, värdena för E-modulen ligger strax 

under det värde som kan förväntas av ett bundet AG-lager vilket är cirka 8000 MPa. 

Vanligtvis brukar man sikta på att materialet i det obundna bärlagret ska ha en E-modul på 

ungefär 300–450 MPa vid utläggning. Vilket betyder att asfaltsgranulat uppvisar väldigt 

höga värden för att vara ett obundet bärlager, vilket bidrar till att öka livslängden på vägen. 

Även på sträcka 2 kan det konstateras att asfaltsgranulaten har pressats ihop och i princip 

bildat ett bundet lager, detta tack vare efterpackning från trafiken och temperaturen. Samma 

slutsats kan dras på sträcka 2 som på sträcka 1, alltså att den totala tjockleken på 

asfaltslagret hade kunnat minskas utan att vägens bärighet eller livslängd hade minskat. 

(Jacobson, 2007). 

För båda sträckorna har asfaltsgranulaten visat sig vara väldigt bra och eftersom det är 

återvunnet ger det en vinning både kostnadsmässigt samt miljömässigt. Troligtvis kan 

asfaltskonstruktionen minskas vid användning av asfaltsgranulat i det obundna bärlagret, 

utan att vägen tappar bärighet eller att livslängden förkortas. Det som bör göras för att 

minska spårbildningen är att se till att packningen sker rätt och når upp till rekommenderad 

packningsgrad samt att trafikera bindlagret en tid innan påläggning av slitlagret. Detta 

kommer medföra att spårbildningen kan åtgärdas när slitlagret läggs på (Jacobson, 2007). 

  



 

 

 

30 

6. Masugnsslagg 

6.1 Allmänt 

Masugnsslagg är en biprodukt som skapas i samband med framställandet av råjärn ur 

masugnar. I masugnarna tillförs någon typ av järnmalm, idag oftast i form av pellets, samt 

kalk och koks där det hettas upp till över 1500°C. Syret i järnmalmen binds med koksen så 

att kolsyra, kolmonoxid och koldioxid bildas, vilket leder till att järnoxiderna i järnmalmen 

kan smälta. Järnmalmen innehåller även föroreningar, även kallat gångart, som har mycket 

högre kokpunkt än järn. För att kunna utvinna järnet krävs det även att gångarten smälter 

vilket är anledningen att kalk tillsätts. Kalken tillsammans med gångarten bildar en mer 

lättsmält massa, masugnsslagg, vars densitet är lättare än järnsmältan vilket gör att dessa 

kan tappas ut periodvis. För vart ton råjärn som framställs produceras ca. 300kg 

masugnsslagg (Thomas Cement, 2018).  

När slaggen har tappats ut kyls den på två olika sätt beroende på vilka egenskaper som 

eftertraktas. Kyls den snabbt via vattenkylning bildas ett finkornigt, amorft material vars 

användningsområde motsvarar cement. Den vattenkylda slaggen benämns som Hyttsand 

och kommer inte beröras mer i denna publikation (Merox, 2014).  

Vid en långsam kylning av masugnsslaggen, erhålls ett material med kristallin struktur som 

krossas till önskade sorteringar efter svalning. Denna slagg kallas Hyttsten och kan liknas 

med krossat berg och naturgrus förutom ett par avvikande egenskaper. Materialet tillverkas 

endast på två platser i Sverige, i Luleå och i Oxelösund (Merox, 2014).  

Hyttsten har en låg värmekonduktivitet vilket är en bra egenskap för material i de nedre 

delarna av vägkroppen eftersom att det bidrar till ett bra tjälskydd. Den låga 

värmekonduktivitet innebär samtidigt att det inte är lika lämpligt att använd hyttsten nära 

slitlagret, t.ex. i bärlagret, då där behövs en hög värmekonduktivitet för att minska risken 

för blixthalka.  

Finmaterialet i hyttsten har till skillnad från finmaterialet i vanlig ballast en hydrauliskt 

bindande effekt likt cement som kan öka bärigheten i lagret.  

Hyttsten innehåller svavelföreningar och basiska oxider som kan via utlakning orsaka 

lokala pH-förändringar samt utfällningar. Svavelföreningarna bidrar även till att materialet 

får en speciell men ofarlig lukt (Trafikverket, 2013 TRVR Alternativa material).  
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6.2 Hyttsten i Sverige 

 Miljöhänsyn 

En potentiell miljöeffekt av hyttsten är lokala pH-förändringar som uppstår av att sulfider 

och basiska oxider lakas ut från slaggen. Då lakvattnet inte längre är i kontakt med 

hyttstenen oxiderar sulfiderna till sulfat och bidrar till en pH-sänkning i vattnet samtidig 

som de basiska oxiderna motverkar pH-sänkningen och höjer pH-värdet i vattnet. Vilken 

påverkning som är störst beror på omgivningens yt- och grundvatten förhållanden samt 

vägkonstruktionens avrinning och dränering. Vatten med lågt pH kan öka lakningen av 

metaller vilket kan i princip bortses ifrån eftersom att hyttsten oftast innehåller en lägre 

procentuell halt av dessa, förutom vanadin, i förhållande till naturliga material. I tabell 15 

visas en sammanfattning på åtgärder och risker i olika områden (Trafikverket, 2013 TRVK 

Alternativa material). 

 

Tabell 15 - Risktabell hyttsten (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material) 

 Dimensionering  

I Sverige används fyra olika sorteringar av hyttsten, 0/31,5, 0/63, 0/125, >0/125.  

Vid dimensionering enligt DK 1 (Trafikverket, 2011 TRVK Väg) ska lager av hyttsten 

anses ha samma egenskaper som lagret det ersätter. 

Vid dimensionering enligt DK 2 (Trafikverket, 2011 TRVK Väg) ska E-modulen från 

tabell 16 användas och vid dimensionering av tjäle ska parametrarna från tabell 17 

användas. 

 

Tabell 16 - E-moduler hyttsten (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material) 
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Tabell 17- Tjälklass hyttsten (Trafikverket, 2013 TRVK Alternativa material) 

Hyttsten har en normal frostbeständighet och anses motsvara den som finns hos naturlig 

ballast. Vid användning av hyttsten i vägkonstruktioner kan det användas i underbyggnad 

och övrig fyllnad. Det kan också användas till skyddslager och förstärkningslager. Vid 

användning av hyttsten i förstärkningslagret ska sorteringarna 0/63 eller 0/125 användas. 

Det betyder alltså att de andra två sorteringarna, 0/31,5 samt >0/125 kan användas i de 

andra lagerna men inte i förstärkningslagret. Om 0/63 används i förstärkningslagret ska 

lager tjockleken minst vara 125 mm. Vid användning av 0/125 ska lagertjockleken minst 

uppgå till 250 mm. Om hyttsten används i förstärkningslagret ska det obundna bärlagret 

vara minst 100 mm tjockt. Hyttsten ska inte användas till obundet bärlager på belagda vägar 

utan får endast användas som obundet bärlager i cykel- och gångvägar. (Trafikverket, 2013 

TRVK Alternativa material) Anledningen till att det inte ska användas till obundet bärlager 

är för att det har för låg värmekonduktivitet för att placeras så pass högt upp i 

vägkonstruktionen. Vilket medför en större risk för blixthalka på vägen. Det är dessutom 

olämpligt att använda hyttsten i bärlagret eftersom det kan medföra en stor nedkrossning av 

hyttstenskornen vilket gör att materialet inte uppfyller de krav som finns (Trafikverket, 

2013 TRVKR Alternativa material). 

6.3 Hyttsten i Danmark 

Hyttsten återfinns inte i Danmark detta på grund av att de idag inte har någon järnindustri. 

Utan en järnindustri finns inga restprodukter att använda. Att importera hyttsten är ingen 

idé med tanke på att det finns flera andra alternativa material som kan användas istället för 

hyttsten.  

6.4 Hyttsten fördelar och nackdelar 

 Egenskaper 

Speciella egenskaper hos hyttsten är att stenen är mer porös än vanlig ballast och har på 

grund av det en lägre korndensitet. Finmaterialet som finns i hyttsten har en självbindande 

effekt vilket hjälper till att höja lagrets bärighet. Eftersom materialet har en viss 

självbindande effekt kan lagret det används i efter ett tag packas samman och bilda ett lager 

som i princip kan anses vara ett bundet lager. Flera tester visar på att hyttsten har en högre 

E-modul än konventionella vägmaterial. Hyttsten har även en hållfasthetstillväxt främst 

under det första året men även en liten ökning efter det också (Vägverket, 2005).  
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  Tester med hyttsten i förstärkningslagret 

VTI utförde 2008 tester på vägar byggda med hyttsten och hyttsand och jämförde dessa 

med sträckor som var byggda på ett konventionellt sätt. Vägarna som testades var alla 

belägna i Södermanland och vägarna testades genom en fallviktsdeflektometer. Testerna 

som utfördes gjordes på vägar som var både byggda med hyttsand samt hyttsten, eftersom 

rapporten endast tar upp hyttsten kommer endast dessa resultat att tas upp.  

Testerna gjordes som sagt med en fallviktsdeflektometer vilket innebär att en vikt faller på 

en platta som är placerad på vägen, detta ska motsvara trycket från en axel på ett tungt 

fordon. Resultaten tas sedan upp med hjälp av censorer för att få fram värdet på styvhet 

samt töjningar.  

Den första sträckan som testades var väg 511 vid Frankhyttan, eftersom det inte fanns några 

uppgifter om lagertjocklekar eller hur lång sträcka som det fanns hyttsten på kunde inga 

större slutsatser dras från dessa tester. Det som dock kunde utläsas var att töjningen i 

asfaltsbeläggningen var generellt sätt hög vilket innebär att konstruktionen inte har någon 

högre styvhet även om ett lager av hyttsten fanns med i konstruktionen.  

Den andra sträckan som testades var väg 627 vid Skavsta flygplats. På vägen testades en 

sektion på 180 meter hyttsten i förstärkningslagret. En lika lång sektion utan hyttsten 

testades sedan för att jämföra egenskaperna hos de olika sektionerna. I den andra sektionen 

bestod förstärkningslagret av konventionellt bergmaterial. Resultaten syns tydligt i 

figurerna nedan (Carlsson, 2008). 

 

Figur 15 - Undergrundens styvhet (Carlsson, 2008) 
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Figur 16 - Beläggningstöjning (Carlsson, 2008) 

Figur 15 visar att skillnaderna i styvhet varierar utmed sträckan, framförallt för hyttstenen. 

Det som går att utläsa är att hyttstenen ger en överlag ökad styvhet utmed vägen även om 

det är svårt att få fram exakt hur mycket eftersom det varierar. Figur 16 visar att töjningen i 

beläggningen varierar och det varierar på både referenssträckan samt sträckan med 

hyttstenen. Men det går att dra slutsatsen att töjningen i beläggningen blir mindre med 

hyttsten i förstärkningslagret (Carlsson, 2008). 

Med de resultat som mätningarna gav kan en E-modul för materialen räknas fram och vilket 

syns i figur 17. 
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Figur 17 - Framräknade E-moduler bärlager och förstärkningslager (Carlsson, 2008) 

Framräkningen av E-modulerna visar att förstärkningslagret och det obundna bärlagret får 

överlag en högre E-modul vid användning av hyttsten istället för konventionellt 

bergmaterial (Carlsson, 2008). 

Det tredje försöket med hyttsten gjordes på riksväg 52 vid Katrineholm. På sträckan gjordes 

en del med hyttsten och en annan del med konventionellt material för att jämföra de olika 

sträckorna. Med de resultat som testerna gav räknades E-modulerna fram för de olika 

lagerna. Figurerna nedan visar på skillnaderna i E-moduler för hyttsten samt 

konventionella material (Carlsson, 2008). 
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Figur 18 - Framräknade E-moduler beläggning (Carlsson, 2008) 

 

Figur 19 - Framräknad E-modul i obunden överbyggnad. (Carlsson, 2008) 

Styvheten i asfaltsbeläggningen var ungefär samma över hela sträckan, anledningen till den 

ökade E-modulen i riktning mot Kungsör berodde på att testerna gjordes tidigt på morgonen 
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och beläggningstemperaturen var lägre än vid de andra testerna. I de obundna lagerna finns 

stora skillnader i styvhet och figuren visar att styvheten är högre för hyttstenen på de flesta 

ställena, det är endast i undergrunden som det konventionella materialet har en högre 

styvhet. Skillnaden är dock väldigt liten och den ökade E-modulen för de andra lagerna 

väger upp för den minskade styvheten i undergrunden (Carlsson, 2008). 

Vägens spårbildning är den samma över hela sträckan och skillnader kan inte ses beroende 

på om det är ett förstärkningslager av hyttsten eller konventionellt material. Det kan då 

troligtvis sägas att spårbildningen är den samma för hyttsten som för konventionellt 

material (Carlsson, 2008). 

Slutsatserna från testerna är att hyttsten har en styvhetstillväxt som är som störst det första 

året och som sedan fortsätter öka, dock inte i samma takt utan tillväxten som sker efter ett 

år är relativt liten. Av resultaten som togs fram så visar hyttsten upp en styvhet som är 

mellan 50–200% högre än konventionellt material. Eftersom styvheten är så pass mycket 

högre minskar töjningarna i beläggningsmaterialet vilket gör att vägens livslängd ökar. 

Studien visar också att vid användning av hyttsten kan skyddslagret sparas in utan att 

vägens livslängd minskar. Det bundna lagret kan även minskas med cirka 10 mm vilket 

skulle spara in på materialanvändningen. Vid dimensionering av vägar med hyttsten kan 

miljömässiga och ekonomiska vinster göras genom att spara in på material i både de 

bundna och obundna lagerna (Carlsson, 2008).  
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7. Livscykelanalys 

7.1 Allmänt 

För att kunna bedöma de alternativa materialens miljöpåverkan görs en miljöanalys på tre 

olika vägkroppar där det traditionella förstärkningslagret byts ut mot ett av de olika material 

som denna rapporten omfattar. En livscykelanalys kommer även göras på en vägkropp där 

förstärkningslagret består av bergkross för att på så sätt kunna väga de alternativa 

materialen mot ett mer traditionellt material. Jämförelsen kommer att vara på utsläpp av 

växthusgaser samt energiförbrukning.  

7.2 Begränsningar 

En komplett livscykelanalys av en väg innehåller utvinning av råvaror, förädling av 

råvarorna till byggnadsprodukter, vägbyggnads processen, drift och underhåll av vägen 

samt rivning eller återanvändning av vägen (Stripple, 2001). Denna analys kommer 

begränsas till ”cradle to site”, vilket omfattar utvinningen av materialet, förädlingen och 

transport till platsen för användning. Det är främst en jämförande analys och kommer 

därför endast hålla sig till de skillnader som finns i de fyra olika vägkropparna.  

7.3 Framtagning av vägkroppar 

Studier visar att de alternativa materialen i denna rapport har en högre styvhetsmodul än 

vanlig bergkross vilket teoretiskt sätt innebär att tjockleken på ett förstärkningslager med 

något av dessa material skulle kunna minskas men eftersom minsta tillåtna tjocklek på 

obundna lager i TRVK väg är 500 mm är detta inte möjligt. Då denna studie endast 

behandlar utsläppen från produktion och transport av material och inte hela vägens 

livslängd kommer analysen göras på vägkroppar utformade för högtrafikerade vägar 

byggda på sämre undergrund. Vägkonstruktionerna är skapade med hjälp av programmet 

PMS objekt med väggeometrin enligt figur 20. Typsektionen är en motorväg med normal 

standard hämtad från TRVK väg. Då PMS objekt inte stödjer trapetsformade 

dimensioneringar är detta inte medtaget i studien. 

 

Figur 20 - Typsektion för motorväg med normal standard (Trafikverket, 2011 TRVK väg) 

För framtagandet av en vägkonstruktion i PMS objekt krävdes en trafikberäkning vilket 

gjordes med parametrarna enligt figur 20. 
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Figur 21 - Trafikberäkning i PMS objekt 

Materialet i terrassen valdes till typ 4b (fast lera) och en överbyggnad av typen 

grusbitumenöverbyggnad med bindelager valdes (GBÖb). 

 Överbyggnad 1 Bergkross 

Överbyggnaden med bergkross hämtades direkt från PMS objekt efter att geometrin, 

trafikberäkningen, terrastyp och typ av överbyggnad valts i enligt föregående kapitel. 

Skyddslagret beräknades vara minder än 200mm, lagret togs därav bort och en motsvarande 

ökning gjordes på förstärkningslagret. Utifrån detta blev överbyggnad och lager 

tjocklekarna enligt tabell 18.  

   Lager  Tjocklek [mm] 

Bitumenbundet slitlager 40 

Bindlager 40 

Bitumenbundet bärlager 130 

Obundet bärlager 80 

Förstärkningslager (Bergkross) 610 

Tabell 18 - Lager tjocklekar i överbyggnad med bergkross 

 Överbyggnad 2 Krossad betong 

Då PMS objekt inte hade någon egen överbyggnad med krossad betong användes 

överbyggnad 1 förutom att förstärkningslagret byttes till ett lager av krossad betong. 

Tjälberäknings parametrarna för krossad betong hämtades för kvalitets klass 1–2 i figur 13. 

Styvhetsmodulen ansattes till 1000 MPa med rapporten Hållfasthetstillväxt hos ballast av 

krossad betong som grund (Ydrevik, 2000). I TRVK alternativa material står det skrivet att 

450 MPa användas som styvhetsmodulen men att ett högre värde kan tillämpas om 

hållfasthetstillväxten för materialet går att påvisa.  
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Förstärkningslagrets tjocklek minskas till 420 mm med den högre E-modulen som stöd. 

Trots den minskade tjockleken tydde bärighetsberäkningarna på att överbyggnad 2 skulle 

klara fler standardaxlar än överbyggnad 1. Lagertjocklekarna i överbyggnad 2 finns i tabell 

19.   

   Lager  Tjocklek [mm] 

Bitumenbundet slitlager 40 

Bindlager 40 

Bitumenbundet bärlager 130 

Obundet bärlager 80 

Förstärkningslager (Krossad betong) 420 

Tabell 19 -  Lager tjocklekar i överbyggnad med krossad betong 

 Överbyggnad 3 asfaltgranulat  

Precis som vid framtagandet av överbyggnad 2 användes överbyggnad 1 som grund för att 

skapa överbyggnad 3 med asfaltsgranulat. Styvhetsmodulen hämtades från TRVK 

alternativa material och ansattes till 1000MPa då den hypotetiska vägens ÅDT är större än 

500 fordon. Vid tjälberäkning användes samma egenskaper som för bitumenbundet bärlager 

typ AG enligt TRVK alternativa material. Asfaltsgranulat får endast användas direkt under 

ett bundet lager därför ersattes det obundna bärlagret och förstärkningslagret av ett lager av 

asfaltgranulat på 500mm. Lagertjocklekarna visas i tabell 20.  

Lager  Tjocklek [mm] 

Bitumenbundet slitlager 40 

Bindlager 40 

Bitumenbundet bärlager 130 

OB och Förstärkningslager (Asfaltgranulat) 500 

Tabell 20 -  Lager tjocklek i överbyggnad 3 med asfaltgranulat 

 Överbyggnad 4 masugnsslagg 

Den fjärde överbyggnadens förstärkningslager består av hyttsten. Då hyttsten har en låg 

värmekonduktivitet krävs det att det obundna lagret minst är 100mm tjockt vid användning 

av hyttsten i förstärkningslagret. Styvhetsmodulen för hyttsten antas vara 585MPa vilket är 

en ökning med 30% jämfört med den angivna modulen i TRVK Alternativa material. Tester 

har visat att hyttsten har en 30% högre styvhet än traditionella förstärkningslager vilket 

stödjer antagandet (Carlsson, 2008). Med 585MPa som E-modul minskas lagertjockleken 

till 440mm utan att bärighetsberäkningen påverkats.  

Lager  Tjocklek [mm] 

Bitumenbundet slitlager 40 

Bindlager 40 

Bitumenbundet bärlager 130 

Obundet bärlager 100 

Förstärkningslager (Hyttsten) 440 

Tabell 21 - Lagertjocklekar i överbyggnad 4 med Hyttsten 
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7.4 Massberäkning  

För beräkning av massor togs en hypotetisk volym fram på förstärkningslagret hos de fyra 

olika överbyggnaderna genom att lagertjocklekarna multiplicerades med vägbredden och en 

väglängd på 1 km. 

7.5 Växthusgaser och energi 

 Växthusgaser 

Växthusgaser omfattar de gaser som påverkar den globala uppvärmningen där de vanligaste 

är koldioxid CO2, metan NH4 och dikväveoxid N2O. Gaserna har olika stor påverkan på 

klimatet och för att kunna jämför utsläppen multipliceras gaserna med en global 

uppvärmningspotential, visas i tabell 22, detta ger GWP100 värde vilket är ett mått på hur 

mycket effekt gaserna bidrar med till den globala uppvärmningen över ett 100 årigt 

perspektiv (Naturvårdsverket 2018). Ekvationen för GWP100 är följande 

𝐺𝑊𝑃100 = 𝐶𝑂2 + 𝐶𝐻4 ∗ 25 + 𝑁2𝑂 ∗ 298. 

Formel 2 – Uträkning av GWP100 

 

Tabell 22 - Omräkningstabell av GWP100 (Naturvårdsverket, 2018).  

7.6 Beräkningar 

Beräkningarna har utförts i två steg, steg 1 är utsläppen och energiförbrukning i samband 

med produktionen av materialen och steg 2 transportenen av materialen till byggplatsen. 

Emissionsfaktorer till beräkningarna har hämtats från (Stripple, 2001), de resterande 

emissionsfaktorer har hämtats från IVL:s rapport Miljödata för krossprodukter och 

naturgrus. Värden på utsläpp av växthusgaser från produktionen av el är baserat på svensk 

elmix enligt (Energimyndigheten, 2018), 13,1 g CO2e/MJ. 
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 Produktion av bergkross och obundet bärlager 

Emissionerna och energiförbrukningen för produktion omfattar brytning av råmaterial 

energiförsörjning av krossverket samt interntransporter. Energiförbrukning- och 

koldioxidutsläppsvärdena avläses i tabell 23.  

Produktion av bergkross och obundet bärlager 

Energiförbrukning Koldioxidekvivalenter 

237,2 kWh/ton 1,431 kg/ton 
66,1 MJ/ton     

Tabell 23 - Energiförbrukning och Koldioxidutsläpp vid produktion av bergkross (Stripple, 2001) 

 Produktion av krossad betong, asfaltgranulat och hyttsten 

Betongkross, asfaltgranulat och hyttsten är restprodukter och därav har endast utsläppen 

och energiförbrukningen från förädlingen av materialen, krossning och siktning, tagits med 

i beräkningarna. Miljöpåverkan från rivning och andra processer som krävs för att 

framställa materialen anses i denna analys tillhöra tidigare användningsområden, 

exempelvis anses produktionen av masugnsslagg tillhöra järnindustrin.  

Krossverk kan både vara drivna av el och diesel beroende på om krossverket har tillgång till 

ett elnät eller ej, krossning med dieseldrivna elverk har en högre energiförbrukning och 

därav större miljöpåverkan (Erlandsson, 2010). Då el försörjda krossverk har en mindre 

energiförbrukning antas de vara ledande i framtiden och därav används deras 

energiförbrukning i analysens beräkningar.  

På grund av begränsad tillgång på utsläppsvärden från krossning av asfaltgranulat, hyttsten 

och krossad betong har värdena ersatts med värden från bergkross. Energiförbrukningen för 

krossning och siktning finns i tabell 24.  

Energiförbrukning 

Krossning Siktning 

2,8 kWh/ton 0,5 kWh/ton 
0,78 MJ/ton 0,14 MJ/ton 

Tabell 24 - Energiförbrukning för krossning och siktning (Erlandsson, 2010)  

 Transport av material 

Vikten anses vara den begränsande faktorn för mängden material som kan lastas på en 

lastbil. För 32 tons lastbilar som kör med full last och tom retur är miljöpåverkan per 

vägkilometer enligt tabell 25. Avståndet från produktion till byggarbetsplats är 10 km för 

samtliga material.   

Transport av material 

Energiförbrukning Koldioxidekvivalenter 

47,7 kWh/vkm 1,056 kg/vkm 
13,3 MJ/vkm     

Tabell 25 - Energiförbrukning och Koldioxidutsläpp vid transport (Stripple, 2009) 
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8. Resultat 

Resultaten från litteraturstudien samt livscykelanalysen redovisas i detta kapitel. Resultaten 

redovisas separat, resultaten från litteraturstudien för sig och livscykelanalysen för sig. 

Resultaten kommer sedan diskuteras parallellt i slutsats och diskussion.  

8.1 Resultat krossad betong 

Det finns två typer av krossad betong, rivningsbetong samt restbetong. Rivningsbetong är 

betong som tidigare använts till andra konstruktioner och måste undersökas för att 

säkerställa att betongen inte innehåller några miljöfarliga ämnen. Restbetong är betong som 

har blivit över vid tillverkning, betongen får då härda för att sedan krossas.  

I Sverige kan krossad betong användas i vägkonstruktioner, dock endast i 

förstärkningslagret samt skyddslagret. Krossad betong delas in i 4 underkategorier beroende 

på innehållet. Klassificering 1 är den klass som räknas som den bästa och erhåller bäst 

egenskaper.  

I Danmark kan krossad betong också användas i vägkonstruktioner, här finns inga 

begränsningar utan krossad betong kan användas som material till alla obundna lager. 

Klassificeringen i Danmark ser lite annorlunda ut jämfört med Sverige. Danmark har 

visserligen också 4 olika kategorier men sammansättningen på materialet fungerar olika. I 

Danmark delas krossad betong upp i, krossad betong (KB), krossad betong med tegel I 

(KBT I), krossad betong med tegel II (KBT II) samt krossad betong med tegel III (KBT 

III). Det som främst skiljer uppdelningarna är inbladningen av tegel, lättbetong och andra 

liknande ämnen, i Sverige finns en inblandning av lättviktsmaterial men inte alls i samma 

omfattning som i Danmark.  

Danmark har en mer utförlig beskrivning för användning av krossad betong i 

vägkonstruktioner, specificerat utifrån vilken typ av väg varje kategori kan användas till. 

Som exempel kan nämnas att KBT III endast får användas på mindre vägar som har väldigt 

liten trafikbelastning, på så sätt kan material som inte har speciellt bra egenskaper ändå 

komma till användning.  

Försöken som har gjorts med krossad betong i vägkonstruktioner uppvisar goda resultat. 

Krossad betong visar sig ha samma E-modul vid utläggning som den E-modul som kan 

förväntas av ett traditionellt vägmaterial. Flera resultat tyder också på att betongen har en 

efterhärdning efter utläggning vilket bidrar till en ökning av E-modulen upp till tre år efter 

utläggning. Det finns dock problem gällande inblandning av tegel eller lättbetong i 

materialet. Vid inbladning av dessa material får betongen en signifikativ försämring i 

bärighet direkt. Lättbetongen gav sämre egenskaper jämfört med tegel, men båda visade 

mycket sämre värden jämfört med krossad betong som inte hade inbladning av något av 

dessa material. Vid inbladning av tegel eller lättbetong minskade också motståndet mot 

permanent deformation.  

Krossad betong testades i Sverige vid nybyggnation av en väg i Göteborg. Resultaten från 

denna teststräcka var de samma som från de tester som utförts i laboratorium. I vägsträckan 

användes krossad betong som förstärkningslager och proverna som utfördes på vägen 

visade att förstärkningslagrets E-modul ökade för varje test som gjordes. Spårbildningen på 

vägen var ungefär den samma som kan förväntas från ett traditionellt vägmaterial. 



 

 

 

44 

Provsträckan visade upp flera positiva resultat och slutsatsen som kunde dras från detta var 

att vägens livslängd ökade eftersom påfrestningarna på asfaltslagret var betydligt lägre än 

konstruktionen med ett förstärkningslager av ett traditionellt material.  

8.2 Resultat krossad asfalt 

Krossad asfalt kallas också asfaltgranulat och även här finns två olika typer, beroende på 

hur asfalten har avlägsnats från föregående plats. Fräst asfalt har, som namnet antyder, 

frästs upp från den tidigare ytan och innehåller vanligtvis en högre bindemedelshalt. Fräst 

asfalt används oftast till nyproduktion av asfalt. Den andra typen av asfaltsgranulat grävs 

upp och innehåller i de allra flesta fall en lägre bindemedelshalt eftersom det vid 

uppgrävning följer med material från de underliggande lagerna. Denna typ av asfalt krossas 

och kan användas som material till de obundna lagerna. Krossad asfalt, eller asfaltsgranulat, 

kan användas till alla obundna lager, dock ska det återfinnas direkt under det bundna 

lagerna.  

I Sverige finns ingen kategorisering av asfaltsgranulat, i Danmark finns däremot fyra olika 

kategoriseringar av krossad asfalt. Krossad asfalt 0/16, krossad asfalt 0/31,5, krossad asfalt 

och betong I 0/31,5 samt krossad asfalt och betong II 0/31,5.  

Asfaltsgranulat är oftast mer svårpackad än traditionella material, och även mer svårpackad 

än krossad betong. Det är därför väldigt viktigt att packningsarbetet utförs korrekt, detta 

kan bland annat göras genom vattning av materialet precis innan packning. Det är 

fördelaktigt om packning sker på varmare dagar eftersom materialet då har en högre 

temperatur, vilket ger ett mjukare och mer formbart material.   

Vid användning av krossad asfalt kan det lager materialet används till betraktas som ett 

mellanting mellan obundet och bundet lager. Det är av denna anledning som krossad asfalt 

ska finnas direkt under det bundna lagret. Efterpackning från trafiken på vägen har en stor 

inverkan på om lagret binder ihop eller inte. Material med en mindre bindemedelshalt 

binder inte ihop lika lätt av sig själv som krossad asfalt med hög bindemedelshalt. Med 

efterpackning från trafiken kan ett material med låg bindemedelshalt binda ihop och bilda 

ett lager som i princip kan likställas med ett bundet lager. Detta sker även med material som 

har en hög bindemedelhalt, dock behövs inte samma efterpackning från trafiken som för 

krossad asfalt med låg bindemedelshalt.  

Krossad asfalt har inte samma motstånd mot permanent deformation som traditionellt 

stenmaterial erbjuder. Speciellt uppmärksamt blir detta då den krossade asfalten precis är 

utlagd. Dock förbättras motståndet efterhand och når sin fulla potential efter ett tag, 

speciellt vid varmare väder samt god efterpackning från trafiken på vägen.  

Vid inblandning av stenmaterial i asfaltsgranulaten behåller den krossade asfalten ungefär 

samma E-modul. Vi inbladning av stenmaterial återfinns skillnaderna i en högre 

packningsgrad och ett större motstånd mot permanenta deformationer. Egenskaperna 

förbättras bäst vid inbladning av cirka 50 % stenmaterial.  

Ett av de stora problemen vid användning av asfaltsgranulat är att nå den optimala 

packningsgraden. Vid upphettning av materialet innan packning blir packningsgraden bättre 

och tester visar att ju högre temperatur desto bättre packningsgrad. Vid upphettning av 



 

 

 

45 

materialet innan packning ökar även motståndet mot permanent deformation, detta beror 

troligen på den ökade packningsgraden.  

De försök som har gjorts med krossad asfalt i vägkonstruktioner uppvisar goda resultat och 

många av de resultat som försöken visar är de samma som laborationstester har visat. I 

testerna ersatte den krossade asfalten bergkrossen i det obundna bärlagret. Den första 

sträckan där kall återvinning med skummad bitumen användes bands lagret snabbt ihop till 

ett lager som kan kategoriseras som ett bundet lager. Detta berodde troligtvis på 

efterpackningen från trafiken samt materialets bindemedelshalt. Vägen uppvisade efter ett 

tag tendenser till spårbildning, vilket tyder på samma saker som prover tidigare visat, att 

krossad asfalt inte ger samma motstånd mot permanenta deformationer.  

På den andra sträckan där asfaltsgranulatet användes utan inblandning av ny bitumen visade 

testerna att E-modulen för vägen var väldigt mycket högre än vad som förväntas av ett 

obundet bärlager. Detta medför att livslängden på vägen blir betydligt högre än vad som 

räknas med vid dimensionering. Även på den andra sträckan har asfaltsgranulaten pressats 

ihop till ett lager som kan anses vara ett bundet lager. Detta tack vare efterpackning av 

trafiken på vägen samt hög temperatur. Den andra sträckan visade precis som den första 

sträckan upp tendenser till spårbildning, vilket är en negativ effekt vid användning av 

asfaltsgranulat.  

För båda sträckorna fanns problem med spårbildning, detta tros kunna lösas genom att 

vägen trafikeras ett tag innan slitlagret läggs på. Den spårbildning som då har bildats kan då 

justeras vid påläggning av slitlagret. Asfaltsgranulaten har då haft möjlighet att efterpackas 

och blir då mer motståndskraftig mot permanenta deformationer och efter justeringen blir 

spårbildningen avsevärt mycket mindre.  

8.3 Resultat masugnsslagg  

Masugnsslagg är en biprodukt vid framställning av råjärn och av det fås hyttsten fram. 

Hyttstenen har en låg värmekonduktivitet vilket medför att materialet är lämpligt i de nedre 

delarna av vägkonstruktionen då det ger ett ökat skydd mot tjälfarlighet. Den låga 

värmekonduktiviteten gör dock att hyttsten inte lämpar sig att användas i det obundna 

bärlagret då den inte har den värmekonduktivitet som behövs för att minska risken för 

blixthalka.  

Hyttsten kan medföra lokala risker för ändrade pH-värden i omgivningen, risken för 

omgivningspåverkan kan dock beskrivas som låg eller måttlig. Kontroller ska dock ske för 

att säkerställa att det är tillräckliga avstånd till vattentäkter.  

Hyttsten används med fyra olika sorteringar, 0/31,5, 0/63, 0/125 och >0/125mm. De två 

mittersta ska användas till förstärkningslager och alla kan användas till de andra obundna 

lagerna. Det ska inte användas till obundet bärlager på grund av ovan nämnda orsaker.  

Hyttsten är mer porös än konventionella material och har tack vare det en lägre 

korndensitet. Finmaterialet som återfinns i hyttstenen har en självbindande effekt vilket 

bidrar till materialets hållfasthetstillväxt. Hållfasthetstillväxten sker främst under det första 

året, dock sker ökningar efter det men i betydligt mindre skala.  
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De tester som har gjorts med hyttsten i förstärkningslagret visar tydligt att hyttsten har en 

hög styvhet och eftersom den har en hållfasthetstillväxt så har hyttstenen en hållfasthet på 

mellan 50–200% mer än konventionellt material efter cirka ett år. Hyttstenen ger en 

minskad töjning i beläggningslagret vilket ger en ökad livslängd av vägen. Spårbildningen 

som sker längs vägen är ungefär den samma som sker med bergkross och tyder på att 

hyttsten har samma motstånd mot permanent deformation som konventionellt material.  

Slutsatsen som drogs från de tester som gjordes var att konstruktioner med hyttsten i 

förstärkningslagret kan minska de andra lagerna, både obundna och bundna, och ändå nå 

upp till de krav som ställs på vägen.  

8.4 Resultat livscykelanalys 

 Resultat Massberäkning 

Den totala massan av förstärkningslagret i de olika överbyggnaderna beräknat över en 

sträcka på 1 km. 

  
Tjocklek 
[mm] 

Densitet 
[Kg/m^3] 

Volym 
[m^3/mväg] 

Massa 
[ton/mväg] Total massa [ton] 

Bergkross OB 80 2000 1,52 3,04 3 040,00 

FL 610 2000 11,59 23,18 23 180,00 

Krossad betong 
OB 80 2000 1,52 3,04 3 040,00 

FL 420 1802 7,98 14,38 14 379,96 

Asfaltgranulat 
OB - - - - - 

FL 500 2200 9,5 20,90 20 900,00 

Hyttsten OB 100 2000 1,9 3,80 3 800,00 

FL 440 1800 8,36 15,05 15 048,00 

Tabell 26 - Massan för de olika förstärkningslagren 
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 Resultat Energiförbrukning 

I tabell 27 visas mängden energi i gigajoule som förbrukas vid produktion av de olika 

överbyggnader samt i figur 22 visas samma siffror i ett diagram. 

  GJ 

Bergkross              1 948,74     

Krossad betong                 326,48     

Asfaltgranulat                 422,02     

Hyttsten                 380,59     

Tabell 27 - Energiåtgång från förstärkningslagret hos de olika överbyggnaderna 

 

Figur 22 - Stapeldiagram av energiförbrukningen för de olika överbyggnadera. 
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 Resultat Koldioxidekvivalenter 

Utsläppen från de olika överbyggnaderna visas nedan i tabell 28 samt i figur 23 i form av 

ett diagram. 

  Produktion [KgCO2e] Transport [KgCO2e] Totalt [KgCO2e] 

Bergkross            33 167,18                           17 311,17                       54 828,14     

Betongkross              2 237,92                             9 494,05                       16 081,76     

Asfaltgranulat              3 252,63                           13 798,76                       17 051,38     

Hyttsten              2 341,89                           12 443,97                       20 223,10     

Tabell 28 - Utsläpp av koldioxidekvivalenter för förstärkningslagret hos de olika överbyggnaderna 

 

Figur 23 - Diagram av mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter från de olika överbyggnadenra. 
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9.  Diskussion och slutsats 

Alternativa material har en stor potential för att kunna användas frekvent vid 

vägbyggnationer i Sverige. De materialen som har utvärderats i rapporten uppvisar många 

goda egenskaper, men även några egenskaper som är mindre bra. 

Gällande användningen av alternativa material i Sverige och Danmark finns vissa skillnader 

men även många likheter. De stora skillnaderna vid användning av materialen är främst 

kategorisering och de värden som används vid dimensionering.  

9.1 Krossad betong 

Vid användning av krossad betong används i Sverige generellt sätt mer ren betong med så 

lite inbladning av andra material som möjligt då tester visar tydligt att inbladning av tegel 

eller lättbetong direkt ger sämre egenskaper. I Danmark finns däremot kategoriseringar där 

stora delar av innehållet består av tegel och lättbetong. De har dock tydliga regler för vilka 

vägar dessa material får användas på, detta för att ta vara på så mycket överblivet material 

som möjligt. Material som innehåller mycket tegel får endast användas på vägar som är 

lågtrafikerade och med en nästan obefintlig tung trafik. De E-moduler som används vid 

dimensionering är väldigt lika och endast små skillnader finns. Krossad betong får i Sverige 

användas till skyddslager, förstärkningslager samt obundet bärlager på gång- och 

cykelvägar. I Danmark får krossad betong användas till alla obundna lager.  

Krossad betong har många goda egenskaper och uppvisar i de tester som har gjorts en hög 

E-modul, i många fall avsevärt mycket högre än de traditionella vägmaterialen. Den stora 

anledningen till den höga styvheten är att materialet har en härdning som gör att styvheten 

ökar hela tiden efter utläggning. Krossad betong kan anses har ungefär samma E-modul vid 

utläggning som den som förväntas av traditionella material men eftersom betongen har en 

efterhärdning kommer E-modulen efter något år vara avsevärt mycket högre än vid 

användning av till exempel bergkross. Detta medför i sin tur till en ökad livslängd av 

vägkonstruktionen. Tester visar att vid användning av krossad betong i förstärkningslagret 

kan de andra lagerna minskas utan att riskera att kraven på vägen inte uppfylls. Med det 

finns möjlighet att spara in ekonomiskt och miljömässigt genom att minska mängden 

material vid anläggning av vägöverbyggnaden.  

9.2 Krossad asfalt 

Precis som vid användning av krossad betong så är likheterna vid användning av krossad 

asfalt många för Sverige och Danmark. I båda länderna poängteras det att packningsarbetet 

är väldigt viktigt för att materialets ska få de bästa möjliga egenskaperna. Skillnader mellan 

Sverige och Danmark är att det i Danmark även här finns mer kategorisering av asfalten. 

Asfalten kan blandas med andra ämnen och på så vis finns det möjlighet att använda mer 

överblivet material. Material som används tillsammans med krossad asfalt är krossad 

betong samt tegel. I Sverige används krossad asfalt till alla de obundna lagerna under 

förutsättning att de ligger direkt under det bundna lagret. I Danmark kan krossad asfalt 

användas till alla obundna lager i vägkonstruktionen.  

Krossad asfalt är precis som krossad betong ett väldigt styvt material, den krossade asfalten 

har även fördelen att det under rätt förutsättningar kan bindas ihop till ett lager som kan 

anses vara ett bundet lager. Som nämndes tidigare är packningsarbetet väldigt viktigt vid 
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användning av krossad asfalt. Krossad asfalt är överlag mer svårpackat än traditionella 

material, tester har visat att vattning av materialet innan packning ger en ökad 

packningsgrad. En annan åtgärd som kan tas till vid packning är upphettning av materialet, 

det gör materialet mer formbart och hjälper till att ge en ökad packningsgrad. Krossad asfalt 

är inte lika motståndskraftig mot permanenta deformationer som traditionella material, men 

vid bra packning kan detta minskas avsevärt och skillnaderna blir då väldigt små. Krossad 

asfalt bör dock undvikas på platser där det förväntas mycket statiska laster, till exempel på 

busshållplatser och parkeringar. Vid användning av krossad asfalt i vägkonstruktionen kan 

de andra lagerna, framför allt de bundna lagerna, minskas utan risk för att inte uppfylla 

kraven, detta möjliggör för besparingar både miljömässigt och ekonomiskt.  

9.3 Hyttsten 

Hyttsten används i Sverige men i Danmark finns ingen användning av hyttsten. I Sverige 

lämpar sig hyttstenen att användas till de alla de obundna lagerna i vägkonstruktionen 

förutom till obundet bärlager.  

Hyttsten ger i de fall där det testats en högre styvhet för hela vägen, med ett 

förstärkningslager bestående av hyttsten ökar livslängden på hela vägen. Resultaten från de 

tester som gjorts visar tydligt att töjningarna i det bundna lagret minskar markant vid 

användning av hyttsten i vägkonstruktionen, detta medför en direkt ökning av vägens 

livslängd. Eftersom hyttsten har en lägre värmekonduktivitet är det viktigt att det finns ett 

lager av material med en lämplig värmekonduktivitet direkt under beläggningsytan för att 

motverka blixthalka. Hyttstenens motstånd mot permanenta deformationer kan anses vara 

samma som för konventionella vägmaterial. Precis som med de andra materialen kan de 

övriga lagerna i vägkonstruktionen minskas om ett lager med hyttsten finns i 

konstruktionen. Även här ger det en möjlighet att minska kostnaderna samt minska 

miljöpåverkan från konstruktionen.  

Hyttsten kan dock inte användas överallt i Sverige med tanke på de långa 

transportsträckorna. Hyttsten bör endast användas om det ligger på ett rimligt avstånd från 

platserna där det tillverkas, annars försvinner de minskade kostnaderna samt de minskade 

utsläppen eftersom materialet måste transporteras väldigt långa sträckor.  

9.4 Livscykelanalys 

Slutsatsen som kan dras av livscykelanalysen är tydliga utifrån de resultat som togs fram. 

De alternativa materialen ger upphov till betydligt mindre utsläpp och energiförbrukning än 

jungfruliga material. Resultaten visar att den största skillnaden i utsläpp mellan den 

konventionella överbyggnaden och de alternativa överbyggnaderna är i samband med 

produktionen av material. En stor faktor till att utsläppen från produktionen av de 

alternativa materialen är betydligt mindre kan härledas till det faktum att delar av utsläppen 

från framställandet av materialen har överlåtits på andra användningsområden. Frågetecken 

kan ställas om produktionen av de alternativa materialen kan bortses ifrån i denna 

utsträckning. Faktumen att materialen uppvisar större styvhet än konventionella material 

tillåter också att lagertjockleken kan minskas, vilket i sin tur ger mindre utsläpp för 

transporter och krossning av materialen. Krossad betong och hyttsten har en lägre densitet 

än de andra materialen vilket också ger upphov till mindre utsläpp i samband med transport 

då en större mängd material kan lastas per lastbil.  
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9.5 Summering 

Den summerade slutsatsen från hela rapporten är att de alternativa materialen är ett väldigt 

bra substitut till konventionella material. Alla tre material ger en ökad styvhet till 

konstruktionen, vilket i sin tur ger en längre livslängd till vägen. Det finns dock skillnader i 

motståndet mot permanenta deformationer, krossad betong och hyttsten ger ungefär samma 

motstånd och asfaltsgranulat ger ett försämrat motstånd mot permanenta deformationer 

jämfört med konventionella material. En ökning av alternativa material borde främjas från 

beställare, både på grund av de minskade utsläppen men även eftersom det kan minska 

kostnaden för vägkonstruktioner. De minskade kostnaderna beror främst på den minskade 

materialåtgången, vilket i sin tur ger upphov till mindre transporter. Användningen av 

alternativa material ger också upphov till mindre utsläppet vilket också gör att materialen 

bör främjas vid anläggning av vägar. Slutsatsen blir då helt enkelt att vid användning av 

alternativa material istället för konventionella material kan kostnader sparas in, främst 

genom minskade lagertjocklekar och minskade transporter, samt att arbetet kan minska 

utsläppen. Detta gör att användning av alternativa material bidrar till ett ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart byggande av nya vägar.  

Fler tester borde dock göras innan materialet börjar användas i allt för stor utsträckning. De 

tester som har gjorts visar endast på de effekter som syns upp till något år efter, 

uppföljningar bör göras för att säkerställa att effekterna förblir de samma under hela vägens 

livslängd.  

Tips på fortsatta studier skulle kunna vara hur användningen av alternativa material kan 

öka, både från beställare och entreprenörers sida. Fortsatta studier skulle även kunna 

innefatta egna tester av materialen och dess egenskaper.   
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