
Populärvetenskaplig sammanfattning 

Anläggnings- och byggbranschen står för cirka 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 
Därför krävs det stora förändringar för att uppnå de uppsatta klimatmålen till år 2045, vilket 
innebär att Sverige ska ha så låga utsläpp av växthusgaser till atmosfären som möjligt, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp, där insamling av växthusgaser från atmosfären överskrider 
vad som släpps ut i atmosfären. För att uppnå dessa mål är det viktigt att hitta nya sätt att 
återanvända och återvinna material snarare än att producera nya material. I teorin är 
asfaltmassor, som är borttagna från en befintlig vägbeläggning, ett 100% återvinningsbart 
material. Eftersom returasfalt (RA), som den borttagna asfaltmassan kallas, består av värdefulla 
och icke förnybara resurser, så som stenmaterial och åldrat bitumenbindemedel (en 
oljeprodukt), kan den återvinnas till nya asfaltbeläggningar, vilket minskar efterfrågan på 
nytillverkat stenmaterial och bitumen, eller återanvändas till djupare kraftfördelande lager, som 
inte har bindemedel (obundna lager), i en vägkonstruktion. Men praktiken och teorin är långt 
från varandra. Skillnaden mellan praktiken och teorin kommer som en konsekvens av diverse 
begränsningar så som materialkvalitet, produktionsteknik och hanteringen av returasfalt. 
Användningen av borttagna asfaltmassor måste också utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv, 
eftersom det medför en minskning av totala kostnader för nya bituminösa produkter. 

Syftet med detta masterexamensarbete är att undersöka vad som har utförts kring användning 
av RA vid tillverkning av nya asfaltbeläggningar. För att uppnå detta mål har de befintliga 
begränsningarna och utmaningarna för högre användning av returasfalt identifierats, och 
förbättringsåtgärderna har sammanställts. Denna rapport tar också hänsyn till de ekonomiska 
besparingarna som kan åstadkommas med användning av RA och undersöker miljö- och 
klimatpåverkan av asfaltbeläggningar, med och utan användning av RA. Metoden som används 
för att uppnå målet är en omfattande litteraturstudie, som också har genomförts för att få 
kunskap om vägbyggnad i allmänhet och för att ta reda på vad tidigare forskning har kommit 
fram till inom ämnesområdet. Följande frågeställningar diskuteras och besvaras följande 
frågeställningar: 

• Vad begränsar användning av höga halter av returasfalt Vilka förbättringsmöjligheter 
finns i asfaltsåtervinningsprocesser? 

• Vilka klimatmässiga, miljömässiga och ekonomiska besparingar kan åstadkommas 
med asfaltåtervinning? 

Resultaten från litteraturstudien tyder på att asfaltbeläggningar kan återvinnas med hjälp av 
flera olika metoder, såväl i asfaltverk som på plats. De olika metoderna har både för- och 
nackdelar beroende på bland annat beräknad trafikmängd, klimatzon och tilltänkt livslängd för 
vägen i fråga. Användning av 10-20 vikt-% RA har blivit en industriell praxis vid tillverkning 
av nya asfaltmassor i många länder runtom världen. De negativa uppfattningarna och de 
praktiska frågor om asfaltsåtervinning som begränsar den genomsnittliga inblandningshalten 
till ett intervall på 10-20 vikt-%, kan sammanfattas under fem kategorier i betraktande av: 
materialkvalitet, produktionsteknik, asfaltens arbetsrecept, färdiga beläggningars prestanda 
och förorenade massor. Resultaten visar också att andelen av RA i asfaltbeläggningar kan ökas 
avsevärt genom att vidta några åtgärder vid hantering av RA, till exempel genom lagring av 
material under tak för att hålla en låg fukthalt i massorna. Ett lågt fuktinnehåll i massorna 
medför en fördel vid återvinningsprocessen, eftersom det krävs mindre tid för att material ska 
hinna torkas. Dessutom har användning av RA vid tillverkning av nya asfaltbeläggningar en 



positiv påverkan på ekonomin, klimatet och miljön, eftersom det innebär att ingen 
materialutvinning behöver göras, vilket innebär att ändliga resurser i form av bitumen och 
nytillverkat stenmaterial sparas. Det finns även potential att spara in på transporter genom 
användningen av RA då återvinning kan ske direkt på plats, vilket minskar bland annat utsläpp 
av avgaser och buller som orsakas av fordon.  

Utformning och tillverkning av asfaltbeläggningar innehållande höga RA-halter är inte mer 
utmanande än det för konventionella asfaltbeläggningar. Myndigheterna bör öppna upp för en 
högre användning av RA under förutsättning att regelverken som myndigheterna ger ut ska 
tillhandhålla tydliga kriterier som säkerställa beläggningsprestanda, inklusive kriterier som 
verifierar beläggningshållbarhet. 
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