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Bakgrund
Hållbar utveckling är ett viktigt mål för samtliga branscher såväl nationellt som 
globalt . Byggnationen av infrastruktur och bostäder står i dagsläget för omkring 
40% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att stora förändringar 
krävs för att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045, alltså att Sverige inte skall ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser.

Asfalt består till majoriteten av bitumen samt stenaggregat vilket är ändliga resurser. 
I teorin är asfalt en 100% återvinningsbar produkt, men i dagsläget är praktik och 
teori långt ifrån varandra. Skillnaden mellan teorin och praktiken är troligen en 
effekt av diverse begränsningar såsom material, tillverkningstekniska skäl och 
hanteringen av returasfalt.

Metod
• Inventering av återvinnings potential och begränsningar via en litteraturstudie.
• Laboratorieförsök för att utreda teorin om en flerfördelad granulat siktning kan 

minska osäkerheterna som dagens hantering innebär och på så vis öka andelen 
återvinning.
o Siktning av granulat
o Analys av ingående material
o Framställning av arbetsrecept och marshallprovkroppar
o Analys av marshallprovkropparna med 0, 40, 60, 80 och 100% återvinning, 

utförs med hjälp av kornstorleksfördelning, mjukpunkt, bindemedelshalt, 
hålrumshalt och marshallstabilitet

Resultat
• Metoden påvisade goda kornfördelningskurvor upp till 80% återvinning.

• Högre mjukpunkt än förväntat på samtliga provkroppar, däremot klarade provkropparna med 0, 40 och 80% 
återvinning de ställda kraven.

• Samtliga provkroppar klarar de ställda kraven på bindemedelshalt

• Marshallstabiliteten visade goda resultat för provkropparna med 0, 40 och 60% återvinning

• Samtliga provkroppar klarade de ställda kraven på hålrumshalten bortsett från provkroppen med 80% 
återvinning

Slutsatser
• Genom att sikta granulatet i tre fraktioner (0–4, 4–8, 8–11 mm) kan höga återvinningshalter tillsättas i en 

ABT 11 beläggning. Marshallprovkropparna har visat att 80% asfaltgranulat kan tillsättas med godkänd 
kornstorleksfördelning. För provkropparna som bestod av 100% återvinning gjordes endast mindre översteg 
för 0,063 fraktionen.

• Genom att endast använda det fram siktade 8–11 granulatet, möjliggör det en ABS 11 beläggning med 80% 
återvinning.

• Marshallstabiliteten har visat goda resultat trots en hög andel återvinning i Marshallprovkropparna. Med ett 
konfidensintervall på 95% kan ingen statistisk skillnad tydas mellan referensmassan och provkropparna med 
upp till 60% återvinning.

• Marshallprovkropparna med 0, 40, 60 och 100% återvinning har påvisat godkända hålrumshalter.
• De tre fram siktade granulatfraktionerna har visat stor variation angående bindemedelshalter däremot är 

mjukpunkten snarlik oavsett fraktion.
• Utan siktning av granulatet krävs det en separering på upplagen efter returasfaltens sammansättning, alltså 

dess bindemedelshalt, kornkurva och mjukpunkt, för att möjliggöra en hög återvinningshalt vid varm 
återvinning.

• En ökad planering genom hela återvinningsprocessen, alltså redan innan den gamla beläggningen bryts upp 
bör dess ändamål vara fastställt, skulle effektivisera processen som helhet och troligtvis öka möjligheten att 
producera högkvalitativa återvinningsbeläggningar.

• En hantering av granulatet som efterliknar den av det jungfruliga stenmaterialet ökar kunskapen om 
granulatets sammansättning och på så vis minskar osäkerheterna som granulatet i dagsläget tillför 
tillverkningen.


