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I

Sammanfattning
Återvinning av obundna och hydrauliskt bundna material har varit ringa i Sverige 
beroende på god tillgång på naturmaterial men även lättillgängliga deponier för 
material som blivit över. Återvinning är däremot vanlig i tättbefolkade länder med 
begränsade materialtillgångar. Asfaltåtervinning kan dock anses som en etablerad 
teknik även i Sverige och berörs inte i sammanhanget, annat än som asfalt- 
granulat, använd som ersättning för obundet material. Förutsättningar för åter
vinning beskrivs i korthet och vissa jämförelser görs med utländska förhållanden. 
Uppbyggnaden av äldre vägar beskrivs, men också den nedbrytning som mate
rialen utsätts för vid hantering och under trafik. Hydrauliskt bundna material, som 
ännu inte är vanliga i Sverige, diskuteras eftersom användningen förutsätts att öka 
i framtiden.

Nedbrutna vägar kan åtgärdas genom djupstabilisering för att förlänga livsläng
den hos konstruktionen. En helt annan åtgärd är att riva upp en inte längre be
hövlig väg och processa de inte längre funktionsdugliga materialen i mobila eller 
fasta återvinningsstationer. God kännedom om vägkroppens uppbyggnad är en 
förutsättning för framgångsrik återvinning,

Sekundära material från annan verksamhet kan komma till användning vid åter
vinning. Vissa restprodukter är sedan tidigare väl etablerade i många länder, ofta 
beroende på att materialen visat sig konkurrenskraftiga i jämförelse med natur
material från teknisk-ekonomisk synpunkt. Kretsloppstänkande aktualiserar dock 
utnyttjande även av andra produkter, t.ex. rivningsrester från annan byggnadsverk
samhet än vägar och viss kostnadsökning är då acceptabel. Man kan se en tendens 
till ökad användning av ”artificiella” blandningar i en del länder. En viss halt av 
en återvinningsprodukt, som inte har tillräckligt goda egenskaper för användning i 
vägöverbyggnad, blandas då med naturmaterial så att en fullgod funktion erhålls. 
Blandningar av olika återvinningsprodukter är också möjliga och kan ibland vara 
nödvändiga för god funktion. Vid upprepad återvinning kan det inte heller 
undvikas att materialen blir allt mer inhomogena.

Exempel ges på lämpligheten hos några sekundära material som är av särskilt 
intresse i samband med obundna och hydrauliskt bundna lager. Man måste alltid 
vara uppmärksam på att funktionen hos vägkonstruktionen inte försämras och 
miljörisker uppstår vid användning av sekundära material. I vissa fall måste an
vändningen begränsas till lågtrafikerade vägar och gator eller också lager i den 
undre delen av vägöverbyggnaden. Dålig lokalisering av vissa sekundära material 
innebär långa transporter och därmed dålig ekonomi men ofta också ökad miljöbe
lastning.

Traditioner och föråldrade standarder lägger ofta hinder i vägen för nytänkande. 
Testmetoder är utvecklade för naturmaterial och passar inte för alla sekundära 
material. Dessa kan vara mer inhomogena än naturmaterial och ställer därför ofta 
större krav vid hantering. Man måste vid återvinning också (inom givna gränser) 
acceptera blandprodukter av olika material. Sekundära material kan ibland också i 
vissa fall ha fördelar från vägteknisk synpunkt, t.ex. gynnsamma självbindande 
egenskaper. Ytterligare forskning är nödvändig i många fall. Funktionstänkande är 
nödvändigt i sammanhanget och relevanta, funktionsrelaterade testmetoder be
höver utvecklas. Sadana maste dock alltid användas med omdome eftersom tester 
alltid kan slå fel vid material som har avvikande egenskaper. Vattenkänslighet och 
tjälkänslighet är exempel på egenskaper som inte får försummas vid svenska för-
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hållanden. Vagförsök måste ofta utföras, t.ex. för att bedöma utläggningsegen- 
skaper och funktion under trafik.

Samtidigt behövs det enkla testmetoder, speciellt anpassade för den nödvändiga 
kvalitetssäkring som särskilt för återvinningsprodukter utgör en förutsättning för 
framgångsrik verksamhet. Beskrivningar bör utarbetas för olika återvinningspro
dukter varvid både deras användningsområden, men också begränsningar anges. 
Utökade tester är ofta nödvändiga eftersom sekundära material i många fall kan ha 
mer varierande egenskaper än de naturmaterial som vanligen används i Sverige. 
Dålig beständighet kan förekomma i vissa fall, en egenskap som sällan vållar 
problem vid svenska naturmaterial.
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1 Bakgrund
Föreliggande text initierades genom deltagande i arbetsgruppsmöten, dels fram
tagandet av handlingsplan för kretsloppsanpassning av vägverkets verksamhet 
(bakgrundsmaterial om obundna material) och dels med förstärknings-ATB. 
Texten har dessutom tillkommit för att bilda visst underlag för pågående CEN- 
arbete med europastandarder för obundna och hydrauliskt bundna material (CEN 
TC 154 och 227). Dessutom ingår det som en del i ett KFB-projekt som behandlar 
alternativa material (projektledare Hans G Johansson). Återvinning av asfaltbe
läggning, bland annat än som ersättning för naturmaterial i obundet lager, behand
las inte i detta sammanhang.

Det obundna materialet utgör en dominerande del av vägöverbyggnaden och 
stora mängder naturmaterial finns således bundna i existerande överbyggnader. En 
riktig återvinning av obundet material vid ombyggnad och rivning av vägar kan 
således innebära inbesparing av stora volymer naturmaterial. För närvarande körs 
ofta ett upprivet material till deponier och upptar därmed utrymme för andra pro
dukter med större miljöbelastning och där deponering skulle utgöra ett riktigare 
alternativ. Hänsyn till miljörisker tas dock inte upp i denna sammanställning utan 
arbetet koncentreras på vägtekniska egenskaper. Ekonomiska aspekter tas inte 
heller upp. Återvinning är för närvarande lönsam endast i undantagsfall och då 
finns redan tekniker utarbetade och marknader etablerade (t.ex. vid asfaltåtervin
ning och vissa slagger). Situationen kan dock förändras snabbt genom politiska 
beslut, t.ex. höga deponeringsavgifter, avfallsskatt eller krav pa innehall av ater- 
vinningsprodukter vid vägprojekt, i regel finansierade genom allmänna medel.

Kretsloppsanpassad väghållning kan även innebära en hel del nytänkande, bl.a. 
utförande av överbyggnader som innebär inte bara inbesparing av materialvolymer 
(inom möjligheternas gräns) utan även energi i samband med byggande och under
håll. Sekundära återvinningsprodukter eller restprodukter är aktuella i samman
hanget, men måste samtidigt hanteras på ett riktigt sätt för god funktion.

Användning av hydrauliskt stabiliserade material (en ”familj” dit CG enligt 
VÄG 94 hör) är vanlig i Europa och kommer säkerligen även att mer aktualiseras i 
Sverige, inte minst beroende på högre bärighetskrav. Inom europastandardise- 
ringen arbetar man också med samma produktstandard för både obundna och hyd
rauliskt bundna material. Denna teknik möjliggör även omhändertagande av över- 
skottsmaterial från berg- och grustäkter samt utnyttjande av vissa restprodukter i 
själva bindemedlet.

2 Syfte
Att samla in kunskap som bildar underlag till handlingsplan för Vägverket, för- 
stärknings-ATB samt diverse FoU-aktiviteter beträffande återvinning, obundna 
material och sekundära material såsom restprodukter. Asfaltåtervinning tas inte 
upp i detta sammanhang.
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3 Allmänt om återvinning
Eländer och Fallsvik (1995) på SGI har gjort en förstudie av återvinning av väg- 
byggnadsmatenal, i synnerhet av obundna lager, i form av enkätundersökning till 
Vägverkets regioner och kompletterande litteraturstudie. SGI-studien visar att 
någon systematisk användning av återvunna obundna material inte förekommer, 
mycket beroende på att naturmaterial i regel varit lättillgängliga. Det är också 
sällan som vägar rivs i Sverige. Vanligen ligger dessa kvar, ev. under annan väg
hållare, eftersom vägarna fortfarande kan tjäna som förbindelseleder för lokal tra
fik. I enstaka fall, när transportavstånden till takter varit långa, har det lönat sig att 
återvinna. Man ger synpunkter på återvinning och kvalitetskrav. I framtiden kan 
dock en skatt på naturgrus gynna återvinning. Man rekommenderar att i samband 
med återvinning av vägmaterial även ta hand om andra byggrester. SGI-studien 
behandlar inte djupstabilisering som förstärkningsåtgärd.

Sporadisk återvinning av obundna lager i vägöverbyggnad har tillämpats under 
lång tid, särskilt när transportavstånden till täkter varit långa. Lite finns dock do
kumenterat, till skillnad från vad som är fallet med återvinning av mer högvärdiga 
material, t.ex. asfaltbeläggning och i viss mån betong. Konventionell, välkänd 
teknik har också använts för obundna lager och verksamheten har varit av tillfällig 
natur. Man har fått anpassa sig till rådande omständigheter.

Återvinning kan ske genom temporära, mobila kross- och sorteringsverk, upp
ställda nära det åtgärdade vägavsnittet eller genom fasta återvinningsanläggningar 
(kap. 7). Vid temporära såväl som fasta anläggningar behöver man som regel 
bygga upp ett mellanlager av återvunnet material för att på sikt inbespara naturma
terial. Det kan vid fasta anläggningar inom tättbebyggda områden också bli fråga 
om att ta hand om rivningsrester från annan byggnadsverksamhet. Sådana upplag 
kan komma att utgöra dominerande nya element i landskapet, störande vid dålig 
planläggning. Arell (1995) samt Hellström och Svensson (1995) beskriver europe
iska erfarenheter främst från återvinning av byggmaterial för vägändamål.

Till begreppet återvinning (recycling) kan även föras åtgärder att förstärka och 
därmed förlänga livslängden hos en befintlig vägkropp genom djupfräsning och 
inblandning av bindemedel eller makadam. Åtgärden används främst vid lågtra- 
fikerade vägar och långa transportavstånd (jfr. Hansen 1995) eller när restriktioner 
finns beträffande höjdläget. Åtgärden lämpar sig särskilt väl vid naturmaterial som 
är instabila p.g.a. sandöverskott medan makadamöverbyggnad kan behöva åtgär
das på annat sätt (upprivning av vägkonstruktion). Vid djupfräsning med 
bindemedel återvinner man det obundna materialet till samma väg som en för
bättringsåtgärd (djup vanligen ca 30 cm vid hydrauliskt bundna och 10-20 cm vid 
bitumenbundna material), men överför samtidigt också ett obundet material till ett 
bundet. Vid lågtrafikerade vägar så fräser man i regel ned även ett tunt asfalt- 
slitlager som det inte lönar sig att återvinna (Hansen 1995).

Mer erfarenheter finns ofta utomlands än i Sverige. Walsh (1994) åskådliggör i 
en engelsk utredning (figur 1) en ''återvinmngscykel” för vägöverbyggnad, inne
bärande användning av material i väglinjen och sekundära material (tydligen här 
innebärande återvinningsprodukt från vägöverbyggnad). Exempel på återvinning 
genom djupfräsning framgår av figur 2. Vid stabilisering med cement är i regel 
kornstorieksfördelning (och kornform) mindre kritisk än vid användning av bitu- 
men (här avses kallteknik), men kombinationer med mer än ett bindemedel kan 
användas (som enligt figuren). Blandbindemedlet kan anpassas för att kombinera
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flexibla respektive styva egenskaper för ett optimalt resultat alltefter undergrunds- 
och trafikförhållanden.

RECYCLING DIAGRAM

Figur 1 Principiell ” återvinningscykel”visande återanvändning av befint
ligt material i vägen till sekundärt material (Walsh m.fl. 1994). 
Ofta kan tillförsel av material behövas p.g.a. bristande kvalitet hos 
material i befintlig väg eller ”slitlager” vid återvinning (Walsh 

m.fl.1994).

Direction of work

Figur 2 Återvinning av bärlager (ev. samtidigt också beläggning) genom
djupfräsning och inblandning av bindemedel av 
dvs. bituminöst och hydrauliskt samtidigt (Walsh m.fl. 1994).
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Olika åtgärder, som är tänkbara vid förstärkning av äldre väg, anges i schwei
ziskt bidrag till PIARC-konferensen 1995, figur 3. Vid en större motorvägs- 
ombyggnad i Tyskland användes de gamla materialen i vägkroppen och endast 
20 % jungfruliga material behövde tillsättas. För det obundna materialet så kross
ade och siktade man tidigare överbyggnad, bestående av packstenslager och grus
material, men också betongelement och den asfaltbeläggning, som inte åtgick vid 
asfaltåtervinningen, till ett biandmaterial 0-56 mm (Junker m fl 1987).

Från senare år har några kanadensiska utredningar (från Ontario) påträffats be
träffande kretsloppsanpassning av vägkonstruktioner. Hodgins och Wilson (1994) 
samt JEGEL (1995) försöker klarlägga förutsättningarna i vägsammanhang, bl.a. 
för obundna lager, och föreslår åtgärder för att befrämja kretsloppstänkandet och 
därmed öka graden av återvinning. Enligt Senior m.fl. (1995) eftersträvar man 
”wasteless highway” och har en målsättning att öka användningen av 
avfallsprodukter från 25 % år 1992 till 50 % år 2000. Krossad asfalt och betong 
får således användas i stället för naturmaterial. I fråga om asfalt eftersträvas varm 
återvinning i beläggning men överblivet material kan även tillsättas obundna lager 
i maximalt tolerabel halt (jfr. kap 10.1).

En enkätundersökning av verksamheter i olika delstater i USA (Ruth 1993) 
visar att återanvändningen av obundna vägmaterial varierar mellan 0 och 100 %. I 
den senare siffran inkluderas då även djupfräsning av det befintliga materialet i 
vägen, dvs. en mer konventionell underhållsåtgärd. Siffrorna verkar dock vara 
ganska osäkra och mer exakta besked ges t.ex. beträffande asfaltåtervinning. Man 
har en något mer detaljerad information om delstaten Louisiana; bärlager återvinns 
således här genom stabilisering, förstärkningslager dock på mer varierande sätt, 
från användning i vägbankar till omkrossning för stenmaterial till asfalt
beläggning. Hunsucker m.fl. (1995) har gjort en litteraturundersökning, främst av 
förhållandena i USA, för att få underlag till ett expertsystem för användning av 
återvunna produkter vid vägbyggnad och vägunderhåll. Obundet material be
handlas endast i förbigående.

I USA har begreppet 3R (Reduce, Reuse, Recycle) blivit allmänt känt och gäl
ler inte enbart för vägar (Hodkins och Wilson 1994). ”Reduce” kan i samman
hanget tolkas på så sätt att en vägkonstruktion ska ha en maximal livslängd vid ett 
minimum av materialanvändning. Återanvändning (Reuse) bör i princip ske till ett 
lika högvärdigt material som tidigare. Beträffande återvinning (Recycling) så an
vänds ibland också begreppet ”downcycling”, exempel kan vara ett asfaltgranulat 
som används långt ned i vägkroppen som ersättning för obundet material eller ett 
obundet överbyggnadsmaterial som läggs i vägbank. Sådan ”downcycling” torde 
f.n. vara mest vanlig, asfaltgranulat från slitlager används således hellre i 
asfaltbundet bärlager än i nytt slitlager.

I en japansk uppsats har påträffats begreppet 4R med i princip likartat budskap: 
Reconstruction, rehabilitation, resurfacing, recycling (Kamiya m.fl. 1994). I Japan 
framställs obundna material i 38 återvinningsanläggningar, asfaltbeläggning 
återvinns däremot på 190 ställen (Yohikane 1994). Exempel på en japansk 
återvinningsanläggning (processdelen för obundet material), ges i figur 4. Kohler 
och Kirchner (1995) beskriver hur hantering av inhomogena material också från 
övrig byggsektor kan gå till i Tyskland (jfr. kap. 7).
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unbound granular subbase
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Figur 3 Schematisk bild av olika åtgärder vid rekonstruktion och förstärk
ning av överbyggnad (Schweziskt bidrag till Question IV, PIARC, 1995).

Walsh m.fl. (1994) föreslår vid engelska förhållanden följande rangordning för 
åtgärder i vägsammanhang för att spara på naturmaterial och öka graden av åter
vinning:

1. Dimensionera vägöverbyggnaden för minsta kvantitet material (använd också 
nya, innovativa material för inbesparing av naturresurser).

2. Dimensionera och konstruera med tanke på att underlätta återvinning (på plats) 
eller upprivning av material (för återvinning på annan plats).

3. Atervinn materialet i en återvinningscentral (utanför våglinjen)
4. Atervinn materialet på plats.
5. Förbränn restprodukter för att generera energi (marginellt i sammanhanget).
6. Fyllnader (deponier eller olika fyllnader i konstruktionssammanhang. Oftast 

nedklassas materialen i sammanhanget).

Denna klassificering stämmer för övrigt väl överens med den som angetts av 
Kretsloppsdelegationen och som antagits av riksdagen år 1993.

Vägkroppen har varit en attraktiv, volyminös konstruktion (”linear JandfiH”) 
för utnyttjande av restprodukter från industri och förbränning, på senare år även 
för rester från rivning av byggnadsverk. Kraven skärps med läget i vägkroppen 
och det är således enklare att använda sig av sekundära material i underbyggnad 
än i asfaltbeläggning. En hel del litteratur finns om sådana sekundära material (be
grepp som alternativa material och marginella material har använts i samman
hanget), men återvunna obundna vägmaterial tas inte med (t.ex. Collins och 
Cielenski 1994, Schroeder 1994, Sherwood 1995). Detta område behandlas sär
skilt i kap. 10.
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Automatic screen 
¡3 ^  150mm  .................... 9.v.e£.1.5.°.nH1.

Initial hopper

^ st screen

Boulder etc. 
+ 150

Dewatered filter cake 

Stock pile

Sand Crushed stone 
40-0

Crushed stone 
150-40

Figur 4 Återvinningsanläggning i Sapporo, Japan, fö r  obundet förstärk- 
ningslager och undergrundsmaterial. Asfaltbeläggning återvinns 
enligt separat processlinje (Kamiya m.fl. 1994).
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Återvinning av obundna lager (”primär recycling”) och användning av sekun
dära material (”sekundär recycling”) som restprodukter beror på flera olika fak
torer, tillgång på naturmaterial, ekonomiska incitament, politisk styrning m.m. 
Motståndet kan vara stort att använda sig av sådana sekundära material, men 
också återvunna, ibland inhomogena (av andra produkter förorenade) material. 
Inte minst beror detta på att det är svårt att tillämpa existerande, för naturmaterial 
utvecklade produktstandarder och testmetoder. En huvudregel bör dock vara att en 
återvunnen vägkonstruktion ska ha fullgod funktion och inte vara sämre än en 
motsvarande konstruktion, byggd av jungfruliga material. Av den anledningen är 
det motiverat att diskutera funktionskrav på obundna material (kap. 4) och deras 
nedbrytningsförlopp (se kap. 6, särskilt 6.1), men även de speciella problem som 
föreligger med vissa sekundära material, som kan bli aktuella i obunden 
vägöverbyggnad (kap. 10). Förväntas sämre funktion och därmed förkortad livs
längd för vägkonstruktion får återvinningsprodukten användas längre ned i väg- 
kroppen eller t.o.m. utanför denna, t.ex. i bullervallar, för terrängmodellering m.m.

Hydrauliskt bundna lager tas även upp (kap. 9) eftersom dessa förväntas få 
ökad aktualitet och tekniken används utomlands också för att förbättra sekundära 
material.

Dålig lokalisering, ofta vid sidan av huvudtrafikleder, försvårar ofta använd
ningen av sekundära material. Ett exempel är gruvavfall (ofta t.o.m. material av 
god kvalitet) som i stora mängder produceras långt ifrån trakter med stor bygg- 
nadsaktivitet. Det är f.n. ekonomiskt oförsvarligt att kosta på sig så långa energi- 
krävande transporter.
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4 Funktionen hos obundna lager
Obundet material används i vägöverbyggnad som förstärknings- och bärlager, 
även om alternativa konstruktionssätt förekommer, t.ex. bergöverbyggnad och lätt 
bergbank. Obundet material har dock begränsad förmåga att motstå drag- och 
skjuvpåkänningar och partiklarna kan omlagras eller brytas ned under tung trafik
belastning med vägskador som följd. Eftersom påkänningen är högst nära vägytan 
använder man sig därför av bundet material (bitumen eller cement som binde
medel) i beläggningen (ofta försedd med speciellt slitlager). Undantag är grusväg 
som dock används när trafiken är ringa och regelbundet underhåll sker genom 
hyvling och dammbindning. Hansen (1995) ger en del svenska erfarenheter av 
obundna lager vid förstärkning av lågtrafikerade vägar.

Kraven på obundna lager ökar med minskande djup under vägytan och är som 
högst direkt under beläggningen. Det obundna lagret ska tjäna som fundament vid 
utläggning av beläggning, men i färdigbyggt skick också samverka med denna för 
att sprida trafikpåkänningen och avlasta undergrunden. Materialet bör ha hög styv
het och motståndskraft mot permanent deformation, egenskaper som f.ö. inte alltid 
går hand i hand. Skjuvhållfasthet mäts sällan i sammanhanget utan förutsätts vara 
tillfredsställande.

Kvaliteten hos ett obundet material beror på dess kornstorleksfördelning, inte 
minst finmaterialhalt, komform m.m. Som regel är det fråga om ett välgraderat 
material. I ett sådant material är inte de grova partiklarna i direktkontakt och fin
materialegenskaperna får då stor betydelse. Hållfasthet och nötningsmotstånd 
måste vara tillräckligt höga för att materialet inte ska brytas ned alltför mycket vid 
inbyggnad (jfr. dock kap. 6) och praktiskt taget inte alls av trafikbelastningen 
under bunden beläggning. Det är endast undantagsvis som svenska stenmaterial är 
av så dålig kvalitet att de inte duger i obundna lager under förutsättning av rätt 
hantering. Även många sekundära material lämpar sig om man väl känner till 
deras egenskaper och anpassar konstruktionssätet därefter (jfr. kap. 10). Utom
lands förekommer en del specialmetoder för bedömning av finmaterialets 
”renhet” . I princip vill man undvika alltför hög halt av lermineral (ej lerhalt 
<0,002 mm som man bestämmer i Sverige). Lermineral ger nämligen upphov till 
ett plastiskt finmaterial med smörjande egenskaper i fuktigt tillstånd (jfr. Höbeda 
1987). Vid svenska förhållanden (ovittrat urbergsmaterial) är det sällan som man 
får bildning av sådant finmaterial. En del återvinningsprodukter har ibland t.o.m. 
ett gynnsamt finmaterial med cementerande förmåga.

Ett obundet väglager ska uppfylla flera funktionella krav som ofta står i mot
satsförhållande till varandra. Ett material med maximal stabilitet kan således ha 
alltför låg vattengenomsläpplighet, den senare egenskapen är av särskild betydelse 
i tjällossningsperioden. Halten finmaterial är av avgörande betydelse, man har i 
Alaska (Esch 1982) kunnat relatera andel krackeleringsskador till finmaterialhalter 
(<0,075 mm) i obundna lager (vägar med ganska låg trafik och tunna as
faltbeläggningar). En viss halt finmaterial krävs dock för att utläggningsegenska- 
perna ska vara acceptabla. Finmaterial ger även en viss kohesion.

Obundet material kan vid ringa trafik t.o.m. tjänstgöra som slitlager för grus
vägar, i kombination med underhåll genom hyvling och dammbindning. Däremot 
lämpar sig material med grusslitlagersammansättning dåligt (beroende på hög fin
materialhalt och viss lerhalt) under en asfaltbeläggning.

Längre ned i vägkroppen kommer dränerande förmåga in i bilden och här kan 
man ge avkall på deformationsegenskaperna, lämpligen genom att ha en öppen
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gradering med hög permeabilitet. Extremt väldränerande material är dock svåra att 
lägga ut samt är även känsliga för permanent deformation. I VÄG 94 har man när
mast gjort en kompromiss genom att föreskriva rimligt väldränerande bär- och 
förstärkningslager som vid rätt hantering dessutom ger mycket goda stabiliteter. 
Den maximala stenstorleken får inte vara alltför hög i bärlager eftersom benägen
heten till separation då ökar. Enligt tidigare anvisningar kunde man däremot 
använda sig av sand i förstärkningslagret (enligt VÄG 94 f.n. endast i skydds
lager), något som ibland förorsakat vägskador.

Det är mycket viktigt att underlaget till ett obundet material är av tillräckligt 
god beskaffenhet för att det ska få god packning och därmed stabilitet. Man har i 
en schweizisk undersökning visat att genom intensiv packning, inkluderande viss 
nedkrossning, kan man mångdubbla modulvärdet hos obundet bärlagergrus 
(Honold 1994).

För att i någon mån illustrera funktionsegenskaper återges en något bearbetad 
bilaga från förslag till Europastandard för obundna material (tabell 1). Eftersom 
funktionsegenskapema är svåra att bestämma, återges i matrisform också suppie- 
menterande produktegenskaper. Problemet kommer att tas upp i senare samman
hang.

Vid dimensionering av vägöverbyggnad måste man vid svenska förhållanden ta 
hänsyn till både inverkan av trafikbelastning och tjäle på vägkonstruktionen. Mot
ståndskraften mot trafikbelastning bestäms av ingående materials styvheter och 
deras lagertjocklekar. Tillgångarna på material i våglinjen utnyttjas i möjligaste 
mån och detta tas hänsyn till vid beräkning av massbalans. Ökande och mer 
aggressiv trafik (bl.a. supersingeldäck) har dock gjort att materialkraven har 
skärpts de senare åren. Utomlands, särskilt i länder utan tjälproblem, använder 
man sig numera av styva, bundna konstruktioner (asfaltbeläggningar med hårt bi- 
tumen, på olika sätt stabiliserade bär- och förstärkningslager) i stället för lager av 
mer deformerbara, obundna material. Bindemedlen ger hög kohesion som gör att 
skjuvdeformation under trafik motverkas. På så sätt erhålls ökad motståndskraft 
mot spårbildning vid hård trafikbelastning, men samtidigt också inbesparing av 
naturmaterial (jfr. Walsh m.fl. 1994).

I Sverige är det ofta tjäldimensioneringen som har bestämt överbyggnadstjock- 
leken och detta speciellt i de norra delarna av landet. Obundna lager är dessutom 
mindre känsliga för sättningar och tjällyftning än bundna lager och har därmed en 
utjämnande funktion i sammanhanget. Möjligheter finns också att använda sig av 
tjälisolerande material för att minska på överbyggnadstjockleken. Exempel är hytt
sten och vissa andra restprodukter (kap. 10), såvida de finns inom rimligt avstånd, 
eller också speciella tjälisolerande material (t.ex. skumplast). Produkterna är 
dessutom lätta och lämpliga som bankfyllnader på svaga undergrunder.

Obundet material används även i den nedre delen av överbyggnaden (som 
skyddslager) för att öka på total tjockleken till dimensionerat värde. Skyddslagrets 
uppgift är även att bilda ett tillräckligt styvt underlag så att förstärknings- och bär
lagren kan packas tillräckligt väl. Dåliga undergrundsförhållanden har gjort att 
man ibland i Schweiz (Balduzzi och Bender 1990), t.ex. i flygfältssammanhang, 
tillämpat stabilisering av den undre delen av vägöverbyggnaden. Därigenom har 
man väsentligt kunnat öka stabilitet, dels i överlagrande asfaltbeläggning, dels i 
obundet lager (vars spänningsberoende egenskaper därigenom utnyttjats maxi
malt). Man bör dock göra fältförsök för att utröna lämplig packningsmetod och 
undvika överpackning.
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Tabell 1 Relationen mellan funktions- och produktionse genskaper (cirklar 
markerar egenhändigt tillagda samband av olika styrka). CEN TC 
227/WG4/TG2, 1995.

Functional Requirements

Compactibility X X X X o 0
Bearing capacity during 
Construction X X X X X

Retention of Bearing 
Capacity X X X X X X X o 0
Drainage Ability X X <3 0 X 0 X

Frost Swelling Safety X X X O
Frost Resistance 
(particles) a o X

Filter Effect o 0 o X

Environmental Effect X

Recyclability O o 0 o O o X
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Menu for Functional Requirements and Product Requirements

Note
The relative importance of each functional requirement is different for each layer of 
the pavement.
In general, the number of important functional requirements is greater for layers 
which are closer to the surface and as the traffic levels increase.
The climate conditions in the country of use and the drainage characteristics of the 
site of the works will also effect the priority to be given to each functional 
requirement/product requirement combination.
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Från materialsynpunkt är parametrar som komstorleksfördelning och komform 
av avgörande betydelse. Det är intressant att notera att den gradering, som tidigare 
i Tyskland givit bäst funktion som obundet bärlager (figur 5), liknar mycket den 
hos skelettasfalt, en mycket stabil, modem beläggning. Maximal stenstorlek är 
dock betydligt större i den obundna, fyllda makadamen (jfr. kap. 5). Hålrums- 
halten skulle efter packning vara <16 %.Tyvärr har materialet fått läggas ut i två 
arbetskapent, först ett lager av grov makadam som sedan fylls med en finare, 
ganska bred sortering. Handarbete har varit svårt att undvika och försök att han
tera detta i ett enda arbetskapent har stupat på utläggningssvårigheter.

Figur 5 Kombinerad komstorlekskurva fö r  makadam och fyllmaterial i tysk 
"Ruttelschotter” visande den höga stenhalten som ger kontakt 
mellan makadamkomen och god stabilitet (Weinhold och Liicke 
1958).

En annan konstruktion, som enligt utländska erfarenheter givit mycket god 
funktion (jfr- Höbeda 1987) särskilt i tjälaktiva klimat, är makadambärlager, t.ex. 
förkilad makadam eller penetrerad makadam (den senare är egentligen en tank
beläggning). Här ligger den maximala stenstorleken i sorteringen ganska nära 
lagertjockleken och de sammanvältade stenarna ”bär” i princip själva, snarare än 
som i ett flerlagers, mer instabilt stenskelett. Ofylld makadam, som läggs i lager
tjocklekar avsevärt större än stenstorleken, kan bli instabil beroende på de få 
inbördes kontaktpunkterna mellan stenarna (erfarenheter från tidigare BBÖ-vä- 
gar). Helkrossat material och hållfast stenmaterial är nödvändiga i makadamkon- 
struktioner med få inbördes kontaktpunkter mellan stenarna.
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5 Uppbyggnaden av äldre vägar
Det har under årens lopp använts flera varianter av överbyggnader, varav flera nu
mera har utgått. Eftersom av materialet från äldre vägar kan bli aktuell för återvin
ning, är det nödvändigt med kännedom om konstruktionerna och de material som 
kommit till användning. En komplikation utgör de olika förstärkningsåtgärder som 
företagits under årens lopp.

Historiskt sett följde vägarna gamla vandringsleder. I Sverige erbjöd t.ex. grus- 
åsarna bärig mark och god tillgång på material. I Europa utvecklades i början på 
1800-talet vägöverbyggnader som grundade sig på packstenslager (handslagen och 
noggrant handlagd sten) enligt Telford m.fl. och makadamprincipen (enligt 
MacAdam). Ytan tätades med finare material som bildade slitlager. Dessa kon
struktioner har i princip varit i bruk ända in i nutiden. Stenkrossar och vältar ut
vecklades under den senare delen av 1800-talet. Asfaltbeläggningar kan sägas höra 
till nuvarande århundrande (jfr. Frostman 1995).

Modem vägteknik, med krav på ingående obundna material, infördes i Sverige 
(utanför tätorter med hårdgjorda ytor) på 30- och 40-talen genom att den s.k. 
”idealgruskurvan” för grusvägar utvecklades av Gunnar Beskow vid Statens Väg
institut. För att materialet skulle kunna underhållas genom hyvling och damm
bindning fick finmaterialhalten vara ganska hög och viss halt lera inblandades 
dessutom ofta. Morän var ett vanligt material. När trafiken ökade på 50-talet lade 
man asfaltbeläggningar på äldre grusvägar med omfattande vägskador som följd 
(Bruzelius 1951). ”Idealgruskurvan” var alltför vattenkänslig under asfaltbe
läggning och saknade ett tillräckligt stabilt stenskelett.

Gatstenen upplevde även en storhetstid, speciellt mellan världskrigen, på mer 
högtrafikerade gator och vägar, detta delvis som en åtgärd för att minska på ar
betslösheten. Komfortkrav gjorde dock att dessa beläggningar försvann utanför 
tätorterna och de används numera i städer till vissa specialapplikationer. Gatsten 
är f.ö. lätt att återanvända.

Vid svenska förhållanden var det fördelaktigt att använda sig av förekomster av 
naturgrus, även om stenkrossar anlades i närheten av större städer. Ett välgraderat, 
krossat material var ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av till bärlager, me
dan sand eller ett material med högre finkomhalt användes i förstärkningslager. 
Sand, s.k. B-material, och finmaterialrikt A-material användes således i förstärk
ningslager ända in på 80-talet. Väg 94 innebär en avsevärd skärpning, särskilt för 
förstärkningslager. Andra konstruktioner som sandfylld makadam och förkilad 
makadam förekom även, men äldre svensk litteratur inom ”det obundna” området 
(bortsett från grusvägsunderhåll) förekommer knappast. Utvecklingen av vägbygg- 
nadsteknik, dock speciellt beträffande asfaltbeläggningar, behandlas av Frostman
(1995).

En del finns att inhämta från utländsk litteratur (jfr. Höbeda 1985, 1987). Det är 
intressant att konstatera att man på den europeiska kontinenten och i Storbritan
nien såsom i Sverige inte använt sig av samkross till bärlager, främst beroende på 
separationsrisken vid hantering. Man har i stället använt sig av bärlager bestående 
av fylld makadam (”dry mix”, ”Riittelschotter”, med stenmjöl snarare än sand för 
fyllning av hålrummen i utlagd makadam) och ”våtmix” (”wet-mix”, 
"Mineralbeton)", varvid en välgraderad kurva blandades av sorteringar vid sam
tidig tillsättning av vatten för att förhindra separation och underlätta packning. Ur 
funktionssynpunkt har -  vid rätt utförande -  särskilt goda resultat erhållits med 
fylld makadam (kap. 4, figur 5). Gorlé och Sayes (1991) har gjort dynamiska tre-
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axialförsök, bl.a. med bärlager 0-40 mm samt sandfylld makadam 40-60 mm 
(kalksten i båda fallen). Vid laboratorieförhållanden erhöll man (beroende på sido- 
tryck) modulvärden för välgraderade material i storlekshållandet 400-500 MPa. 
För fylld makadam erhölls däremot hela 1000-2000 MPa. även om spridningen 
hos försöksresultaten är stor. Skillnaden i permanent deformation var dock inte 
stor mellan materialen. Utläggningen och särskilt nedvibreringen av fyllmaterial 
har dock varit svår vid fuktig väderlek och en hel del handarbete har erfordrats för 
efterjustering. Konstruktionssättet används därför knappast mer i Europa. På 
senare tid har man däremot på nytt börjat studera tekniken i Sydafrika beroende på 
att den är arbetsintensiv och därmed erbjuder arbetstillfällen (Phillips m.fl. 1993).

Vid svenska förhållanden, med i allmänhet rikliga tillgångar på berg, har ut
vecklingen av bergsprängnings- och krossningsteknik inneburit utveckling av en 
del ”inhemska” överbyggnader. Bergöverbyggnader av varierande typ, med mate
rial som hämtats från skärningar i väglinjen, finns således i många svenska motor
vägar och motortrafikleder. Idén med bergöverbyggnad är att inbespara kostnader 
för krossning och sortering (ju grövre material desto större kostnadsbesparing). 
Äldre typer kan sägas ha byggts med mycket grov sortering (upp till 250 mm 
stenmax) lagd i ett lager som sedan tätades med finare sorteringar (egentligen ett 
slags mekaniserad Telfordkonstruktion), men även konstruktioner med lager av 
klenare sorteringar, som blivit successivt finare mot vägytan (ett slags modifie
rade, mekaniserade MacAdam-konstruktioner), förekommer. Uppbyggnad av ma
kadamkonstruktion med stenar i flera lager innebar risk för omlagringar under 
trafik. Tidiga konstruktioner med tätning av bärlagergrus (i regel 0-25 mm) gav 
ofta upphov till skador i överliggande asfaltbeläggning (kap. 6). Det senaste 
varianterna av bergöverbyggnader är därför bitumenindränkta i ytlagret (BBÖ) 
enligt BYA 84 och VÄG 94.

Den goda tillgången på grus och sand i Sverige har inneburit att det är vanligt 
med både hög halt sand och helrundade partiklar, främst i förstärkningslager (t.ex. 
B-material), men i äldre vägar också ofta i bärlager. Även hög halt finmaterial och 
ler kan i mer sällsynta fall föreligga i s.k. A-material.

Underbyggnadsmaterial (undantagandes bergbankar) består i regel av mycket 
varierande jordarter och bedöms i regel ha alltför litet värde för några mer kost
samma återvinningsåtgärder. Stabilisering av dåliga jordarter med lämpliga binde
medel kan dock bli aktuellt vid rekonstruktion av ett vägobjekt. Lämplig alternativ 
användning utanför själva väglinjen är i bullervallar m.fl. konstruktioner där kra
ven är låga på deformationsegenskaper.
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6 Nedbrytning av obundet vägmaterial vid hantering 
och under trafik

Vid återvinning av obundet vägmaterial till samma ändamål (egentligen återan- 
vändning) måste man räkna med ett visst svinn som bl.a. beror på nedbrytning vid 
själva hanteringen och samtidigt en viss avrundning av skarpa partikelkanter, men 
också på svårigheter att ta upp och särskilja materialen från olika lager. Nedbryt
ningen innebär därmed att nytt material måste tillföras vid återvinning, finmaterial 
avskiljas eller bindemedel tillsättas beroende på förutsättningarna. En annan typ 
av försämring är att det obundna materialet kan ha förorenats av uppträngande 
finkornigt material. Tidiga konstruktioner kan vara lagda utan filterlager så att 
undergrundsmaterial trängt upp i överbyggnaden. Bärlagret kan vara förorenat 
med finkornigare förstärkningslager (tidigare förekom sand).

Nedbrytningen av stenmaterial är även avhängig av graderingen och svaga ma
terial bör således användas i ett välgraderat tillstånd. Ett svagt material med dålig 
gradering eftersträvar nämligen i princip att erhålla den gradering som ger tätaste 
lagring vid mekanisk påkänning. Undantag utgör vissa bergarter med mycket lös 
komfogning som ger typiska ”sandpuckelkurvor”. Av avgörande betydelse för 
funktionen är dock att det finmaterial som bildas inte har plastiska, med vatten 
smörjande egenskaper (jfr. nedan). Det obundna lagret i lågtrafikerade vägar, 
försedda med tunna beläggningar är särskilt känsliga för nedbrytning (Rogers m.fl. 
1995). Här kan enstaka tunga fordon ställa till med skada.

Ett obundet material bryts ned mer eller mindre redan vid konstruktionsfasen 
förutom under senare funktionsfas. Försök till översikt har givits av Höbeda 
(1987). I normala fall är påkänningama som störst i samband med utläggning och 
packning. Krav på hållfasthet och nötningsmotstånd finns i många länders anvis
ningar för att alltför dåliga material ska kunna undvikas. Tidigare fanns inga så
dana krav i svenska anvisningar för välgraderade bär- och förstärkningslager, men 
i VÄG 94 ställs krav på kulkvarnsvärde. Avsikten är dock främst att kunna ur
skilja material som inte tål trafik under byggnadsskedet. Exempelvis förskiffrade, 
glimmerrika bergarter eller sedimentära bergarter är känsliga vid inbyggnad. 
Lerskifferrikt grus har använts lokalt, t.ex. i Jämtland och vållat problem. Vissa 
gnejser kan även ha svag sammanfogning av mineralkornen, graniter kan vara 
grovkorniga och spröda. Av avgörande betydelse är dock karaktären hos det fin
material som bildats och dess inverkan på vattenkänsligheten (jfr. nedan). Med 
hjälp av kulkvarnsvärde kan man också urskilja obeständiga naturmaterial, men 
vissa problem kan uppstå vid sekundära material som har andra egenskaper (kap. 
10).

För obundna material sker, till skillnad från asfaltslitlager, den mesta påkän- 
ningen redan i samband med utläggning och särskilt av byggtrafik, medan ned
brytningen av en riktigt dimensionerad väg under trafik är tämligen ringa (jfr. även 
Hansen 1995). Ganska omfattande vägskador har således uppstått i början av 70- 
talet strax efter trafikpåsläpp, när man till bergöverbyggnad använde sig av obun
det tätningslager 0-25 mm under asfaltbeläggning. Detta tunna tätningslager, lagt 
på grövre makadam, maldes lätt ned av byggnadstrafik och blev vattenkänsligt 
direkt under beläggningen (ett slags städverkan som underlättar krossning, jfr. 
Höbeda 1987). Hansen (1995) beskriver att nedbrytning av bärlager ocksa sker vid 
omhyvling i samband med förstärkningsätgärder. Kalciumklorid kan medverka till 
nedbrytning av stenmaterial innehållande lerskiffer.
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En viss ”lagom” nedbrytning i ett obundet lager under själva vältningen kan 
t.o.m. anses vara till fördel eftersom man får en tätare lagring och förbättrad mot
ståndskraft mot deformation (Honold 1994). Nedbrytningen är vid rätt hantering 
inte stor även vid svaga stenmaterial eller restprodukter och en avsevärd försäm
ring och ökning av vatten- och tjälkänslighet behöver inte uppstä. Vid en äldre 
engelsk provvägsundersökning (Armstrong och West 1958) visade sig endast ex
tremt dåliga stenmaterial (kritkalksten och bränd skiffer, en restprodukt frän kol
brytning) som olämpliga. Bra kalksten anses däremot som synnerligen lämplig för 
obundet bärlager (Davitt 1981). Kalksten har dock trots detta ett mindre bra kul- 
kvamsvärde. Detta mjuka material slits dock särskilt mycket vid återvinning och 
kan vara mindre lämpligt från den synpunkten. Det finns en dålig korrelation 
mellan resultaten från stentester (som utförs på smeda analysfraktioner) och ned
brytning av motsvarande välgraderat material, såväl vid laboratoriepackning som 
vid vältning på vägen (figur 6).
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Figur 6 Jämförelse mellan hållfastheter (brittiskt tryckförsök på analysfrak
tion, ju  högre värde desto starkare material) samt nedbrytning av 
välgraderat vid a) packning på laboratorium, b) vältning pä väg 
vid olika typer av material (Hill 1981).
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Att kulkvamen dock bättre än andra stentester passar för obundna material 
framgår även av försök gjorda av Rogers m.fl. (1995). Man visar nämligen att re
sultat från våtnötning i kulkvam (Microdevaltest, besläktat med nordisk kul- 
kvamsmetod) bättre än hållfasthetsprovning (Los Angelestest) lämpar sig för be
dömning av lämplighet hos obundet bärlagermaterial (figur 7). Ett undantag utgör 
dock sandsten som tydligen har dåligt sammanfogade kom, men samtidigt en 
ganska vattenbeständig cementering av komen. Både Microdeval- och Los 
Angelesförsök är föreslagna som europastandarder. Av intresse är att man i 
Ontario numera inte anser sig behöva Los Angelestest för obundna material (jfr. 
figur 7).

Figur 7 Samband mellan våtnötning (Microdevalmetod) och nedkrossning 
(Los Angelestest) fö r  obundna bärlagermaterial med känd lämplig
het. Krav enligt Min. Transp. Ontario är inritade (Rogers m.fl. 
1995).

Nedbrytningen av obundna material orsakad av trafik under längre tid (ett de
cennium eller mer) är det ganska svårt att få ett grepp om och motsägande upp
gifter kan påträffas i litteraturen. Hansen (1995) har genom intervjuer samlat 
svenska erfarenheter och därvid inte fått något stöd för att en nedbrytning sker i 
vägen. Funktionen hos obundet material beror förutom på trafikbelastning även på 
tillgången av vatten, även mycket dåliga obundna material kan således fungera i 
ett torn klimat. Enligt VTI:s tidigare undersökningar uppstår vågskador vid dåliga 
material först när vatten börjat tränga in genom en sprucken asfaltbeläggning 
(Höbeda 1987). Analyserar man (främst genom litteraturstudier) orsakerna till
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vägskador, som beror på nedbrytning av bärlagret under trafik, beror dessa ofta på 
delvis till lermineral omvandlade bergarter eller leriga sedimentära bergarter som 
bildat ett plastiskt finmaterial. Specialförsök, t.ex. vändskakförsök enligt VTI, har 
utvecklats. Bergartsmaterial, som med vatten tenderar att bilda plastiskt finmate
rial ger tydliga utslag, medan mjuka men samtidigt inte på samma sätt sönderfalls- 
benägna bergarter föga påverkas enligt denna ganska milda test (jfr. Höbeda 
1987). Sekundära material i form av restprodukter bildar som regel inte något 
plastiskt finmaterial utan detta kan t.o.m. ha en gynnsam, cementerande verkan 
(jfr. kap. 10).

Vid svenska förhållanden har ibland vägskador skett i bergskämingar där ler- 
slag påträffas. Enligt tidigare anvisningar har asfaltbeläggning kunnat läggas 
direkt på den tätade sprängstenen utan något mellanliggande obundet lager och 
man har därmed fått ett vattenkänsligt material direkt under beläggningen (Thorén 
och Jacobson 1979).

Material med hög glimmerhalt kan även ställa till med problem vid ovarsam 
hantering. Materialet bryts lätt ned men kan också vara svårpackat beroende på 
vissa fjädrande egenskaper. Finkomig glimmer kan även vara vattenhållande. 
Metamorfa, glimmerrika bergarter brukar dock inte ge upphov till ett plastiskt fin
material.

Från funktionssynpunkt har man visat att obundna bärlager i regel förstyvas 
med tiden och enligt en äldre tysk undersökning (von Becker 1976) är graden av 
förstyvning som störst för rundat naturmaterial. Ett svagt bergartsmaterial för
styvas t.o.m. mer än ett starkt i välgraderad form. En annan sak är att rundat mate
ria! också är känsligt för permanent deformation (dvs. spårbildning under trafik) 
och styvheten räcker inte till för materialkarakterisering, jfr. även kap. 10.3. 
Krossmaterial av natursten visar inte samma grad av förstyvning, snarare en upp
luckring, speciellt om materialet är starkt. Om detta också gäller för modema 
vägar, med lager som fått bättre packning av effektiva maskiner är osäkert. Vid 
dålig gradering (t.ex. vid ofylld makadam) kan man räkna med en viss avrundning 
av stenar beroende på dåliga hållfasthetsegenskaper.

En restprodukt som hyttsten får en avsevärd förstyvning med tiden beroende på 
självbindning och man får också en god indikation om vilka möjligheter som det 
finns för att förbättra ett helt obundet material genom att tillsätta ett långsamt 
verkande bindemedel (jfr. kap. 10.3). Man särskiljer i vissa länder ibland ”riktiga” 
obundna material från material som får viss självbindning med tiden (Sulten 
1976).
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7 Återvinning av obundna väglager från vägöver- 
byggnad

Vid upprivning av gamla vägar måste man i möjligaste mån skilja de olika vägma- 
terialen åt och mellanlagra dessa i separata upplag. Förorening av undergrunds- 
material måste undvikas. Detta är lättast att göra med asfaltbundna lager eftersom 
en asfaltfräs kan ställas in på olika djup och t.o.m. kan därmed separera ett mer 
högvärdigt slitlager från ett asfaltbundet bärlager med sämre stenmaterial. Detta 
blir dock svårare (samt även mindre ekonomiskt motiverat) ju längre ned man 
kommer i vägkroppen. Upplagen av upprivet, obundet material blir därmed sällan 
helt rena och man måste kunna acceptera en viss inblandning av t.ex. asfalt- 
granulat i obundna vägmaterial. I äldre vägar kan uppbyggnaden också vara väx
lande beroende på olika förstärkningsåtgärder som utförts under årens lopp. Ma
terialen måste som regel- beroende på sammansättning och andra förutsättningar- 
vidareförädlas genom krossning och siktning samt eventuellt även genom andra 
åtgärder.

Fasta anläggningar blir i regel aktuella främst i tättbebyggda områden där vägar 
och gator ofta läggs om eller åtgärdas av diverse anledningar. Vid anläggningar, 
där grövre material från vägar behöver omhändertas, kan anläggningen likna den 
för krossning av berg. Komform och hållfasthet förbättras genom omkrossning, 
gjord på rätt sätt. Kubisering, t.ex. med hjälp av centrifugaikvarn har god effekt 
vid inhomogena material men samtidigt produceras en stor mängd, i regel oönskat 
finmaterial.

Avser man att samtidigt ta hand om material från rivning av byggnader i 
samma anläggning, behövs det dock kompletterande åtgärder, exempelvis bortsor- 
tering av armeringsjäm, ibland tvättning och t.o.m. vindsiktning för att få bort 
lätta komponenter, jfr. kap. 10.2. För att i möjligaste mån uppfylla uppställda 
materialkrav kan olika åtgärder behöva vidtagas, grovt material från gammal berg
överbyggnad eller bergbank krossas eller ett material med alltför hög sandhalt 
sandavskiljas. I en större stationär anläggning kan materialet beredas till sor
teringar såsom är fallet i en bergtäkt. För att få en acceptabel produkt krävs god 
motivation av personalen vid verket eftersom speciell försortering av inkommande 
produkter kan behövas och utrustningen modifieras.

Ofta är det ekonomiskt motiverat att framställa ett sammaterial, innehållande 
även rester av asfaltbeläggning, betong, t.o.m. rester från återvinning av byggna-

O
der. Detta förutsätter dock goda kunskaper om egenskaperna. Åtgärder som vind
siktning av lätta beståndsdelar, tvättning och handsortering från transportband 
utförs t.ex. i Tyskland (Kohler och Kirchler 1995). Ingenting hindrar att man 
blandar materialet med naturmaterial från en täkt om en sådan finns i nära an
slutning. Sådan blandprodukt är dock f.n. främmande vid svenska förhållanden 
även om möjligheter föreligger att produkten har minst lika goda egenskaper som 
standardprodukt enligt VÄG 94. Ett exempel på en ganska komplicerad, japansk 
återvinningsanläggning för framställning av obundet förstärkningslager framgår av 
figur 4. Material <150 mm kan krossas ned vidare. Man har separat system för 
asfaltåtervinning. Bärlager omnämns inte i sammanhanget.

Mycket av det som sagts om fasta anläggningar gäller även för mobila anlägg
ningar. även om möjligheterna till kontroll och förbättring är mer begränsade. En 
anpassning maste ske till lokala förhallanden. Det finns anläggningar med varie
rande grad av mobilitet att tillgå på marknaden, lämpliga både för krossning av 
berg och olika återvinningsmaterial. Utomlands används dock ofta slagkross som
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möjliggör hög nedkrossningsgrad. Slitaget på en sådan blir dock för stort vid 
krossning av svenska bergarter. Ofta siktas inte materialet, som gått genom kros
sen till olika sorteringar i de enklaste anläggningarna. Vid återanvändning gäller 
det alltid att råvaran i regel är mer variabel än vanligt och att kapaciteten blir ned
satt i jämförelse med normal produktion av täktmaterial. Detta gäller f.ö. också 
vid en fast anläggning. Det producerade materialet kan även användas i andra 
sammanhang än vägar.

8 Förundersökningar, materiaitestning
Av det föregående framgår att det är nödvändigt med noggranna förundersök
ningar av äldre vägkonstruktioner för att lära känna kvantiteter och kvaliteter hos 
olika material för att få ett underlag till bedömning av nödvändiga åtgärder. Fel
aktiga åtgärder får stora ekonomiska konsekvenser. Man måste se på vägskador 
och bedöma vad som vållat problemen. Det återvunna materialet kan ibland be
höva användas längre ned i vägkroppen, men ibland kan t.o.m. ett mer högvärdigt 
material än tidigare framställas genom omkrossning/sortering. Av avgörande bety
delse för god funktion hos en vägkonstruktion är alltid en väl fungerande dräne
ring. Detaljerad dokumentation om uppbyggnaden torde sällan finnas tillgänglig 
och speciellt gäller detta för ”icke byggda” vägar. Bärighetsmätningar med fallvikt 
är numera rutin, men E-moduler avslöjar inte alltid bristande materialkvaliteter. 
Förutom bärighetsmätningar och ev. kompletterande georadarmätningar (främst 
för asfalttjocklek) måste provgropar tas upp eller borrning och provtagning ske 
med ”Underlättaren”. Dynamisk konpenetrometer lämpar sig främst vid undersök
ning av grusöverbyggnader. Det är ofta nödvändigt att ”gå på djupet” för att få en 
så rättvisande värdering som möjligt av en vägkonstruktion. Vid bergöverbyggnad 
eller bergbank är det således ofta nödvändigt med en grävmaskin vid 
provtagningen.

Man kan i laboratoriet sammansätta mer än ett material från vägkroppen + 
eventuellt nytillfört material för att få en användbar, tillräckligt stabil slutprodukt 
(s.k. mekanisk stabilisering). Beträffande laboratorieundersökning av material
egenskaper så tas materialkraven till olika väglager i en del länder upp av 
Sherwood (1995), jfr tabeil 2. Även Sverige tas med, men här är informationen 
mycket ofullständig, något som f.ö. gäller för samtliga icke engelskspråkiga län
der. I Japan ställer man samma krav på återvunnet som för ett ”fräscht”, obundet 
bärlager, men närmare detaljer är inte kända (Yohikane 1994).
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Tabell 2 Testmetoder fö r  stenmaterialen i olika väglager i en del länder 
(Sherwood 1995).

Unbound
sub-base

Stabilized
base

Bituminous Surfacing

Base course Wearing 
course

Australia:
Grading Yes Yes Yes
Los Angeles < 35-50 <30-45 < 25-40 < 25-40
Plasticity Index Yes Yes
Wet 10 % fjnes value/dry 10 % fines value (%) <35 <35 <35 < 35
Polished stone value (PSV) - - < 43-47
Belgium:
Grading Yes . Yes Yes
Particles < 74 pm <5 <2 <2 <2
Organic matter <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
PSV - - > 50
Canada:
Grading Yes Yes Yes
Petrographic no. <200 < 140 < 130
Los Angeles < 40 < 40 < 40
Resistance to wear <20
Organic matter < 0.8
Particles < 74 jim - < 1.5 < 1.5
Denmark:
Grading Yes Yes Yes Yes
Sand equivalent > 30 >30
Finland:
Grading Yes Yes Yes Yes
Los Angeles < 35 <30
Dynamic fragmentation - <70 <60
Proportion of crushed particles - _• 30 % > 30 %
France:
Crushing indes >60 > 100
Los Angeles <25 <30 <25 < 15
MicroDeval (wet) <25 <20 < 15
Particles < 74 ^m <2 <2
Sand equivalent 
PSV

>40 >40 >50 >50
* > 50

Germany:
Grading Yes Yes Yes Yes
Water absorption <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5
Mechanical resistance <34 < 18 < 18
Ireland:
Grading Yes Yes Yes Yes
Plasticity index 0-6 - - -
10 % fines value >50 kN >50 kN -
Aggregate abrasion value (AAV) - - - < 12
Italy:
Grading Yes Yes Yes Yes
Los Angeles <30 <30 <25 <20
Sand equivalent > 50 > 50 -
Immersion coefficient - <0.015 <0.015
Netherlands:
Grading Yes Yes Yes
Loss on ignition <3% - - -
Compressive at 28 days >2 MPa
PSV - 48-65
Spain:
Grading Yes Yes Yes Yes
Crushing index > 50 >50 >75 >75
Los Angeles <35 < 30 < 25 < 25
Sand equivalent >30 >30 > 45 >45
Organic content < 0.05
Argillaceous materials < 2 .
Sulphates < 0.5
PSV >45
Sweden:
Grading Yes Yes Yes Yes
Argillaceous matenals < 5 - -
Organic matter <2 -
Switzerland:
Grading Yes Yes Yes Yes
Crushed_particles > 40 100
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I många fall kan det sägas att standarder och konservativt tänkande förhindrat 
nya lösningar (Hirt och Steiger 1994). Funktionstänkande och funktionella lös
ningar har dock blivit allt mer aktuella på senare tid och VÄG 94 medger egent
ligen alternativa lösningar. Det är dock svårt att få fram väl fungerande, funktions- 
relaterade provningsmetoder som har god precision. Treaxialförsök används ofta 
vid funktionell provning för bestämning av styvhet och motståndskraft mot per
manent deformation hos obundna material, men resultaten måste även här tolkas 
med försiktighet och även andra funktionsegenskaper beaktas (jfr. tabell 1 och 
kap. 10.3). Här kan påpekas, såsom är fallet vid fältundersökningar, att styvheten 
inte alltid räcker till som funktionsmått. Material med mycket olika gradering, 
men också med rundad resp kantig komform, kan ge likartade styvhetsmoduler, 
men motståndskraften mot permanent deformation kan skilja sig starkt. 
Vattenkänsligheten måste undersökas eftersom den har så avgörande betydelse på 
både styvhet och motståndskraft mot permanent deformation hos obundna 
material innehållande finmaterial (jfr. Höbeda 1985). Permeabiliteten utgör också 
en viktig egenskap som är mycket svår att bestämma.

9 Hydrauliskt bundna material
Hydrauliskt bundna material användes redan vid romerskt vägbyggande och en del 
vägar är i bruk fortfarande i dag. Man har på senare tid upptäckt att vissa från 
början obundna material som hyttsten kan få en cementering och stark bärighets
ökning med tiden (figur 8) samt gränsen mellan obundet och hydrauliskt bundet 
material kan då vara något diffus. I dimensioneringssammanhang har denna lång
samma bindning i regel inte inneburit en tunnare vägkropp utan bindningen har 
främst utgjort en säkerhetsfaktor. Det föreligger också möjligheter att genom 
verksblandning förbättra obundna material genom tillsats av något långsamt ce- 
menterande bindemedel, ofta baserade på restprodukter. Dawson m.fl. (1995) be
skriver försök med kombinationer av restprodukter, med och utan tillsats av 
bindemedel som ofta är baserade på andra restprodukter såsom flygaska eller hytt- 
sand.

God effekt erhålls även vid stabilisering av ett nedre lager i vägkroppen. Egen
skaperna hos överliggande asfaltbundet eller t.o.m. obundet material kan optime- 
ras på så sätt (jfr. Balduzzi och Bender 1990). Då undviker man samtidigt reflek- 
tionssprickorna i asfaltbundet slitlager som uppkommer om man stabiliserar bär
lagret. Långsamt cementerande bindemedel, som t.ex. kan vara baserade på mas- 
ugnsslagg, är även gynnsamma i sammanhanget (jfr. kap. 10.3). Långsamt bind
ande bindemedel är toleranta i jämförelse med portlandcement vid utläggning, har 
bättre återläkningsförmåga under trafikbelastning och visar mindre benägenhet att 
bilda sprickor som fortplantar sig i beläggningen.

I Danmark har hydrauliskt bundet bärlager tillverkats med stenmaterial inne
hållande asfaltgranulat för att öka lagrets flexibilitet och minska på risken för ref- 
lexionssprickor som söker sig upp i slitlagret (Bager m.fl. 1995). Som bindemedel 
har använts flygaska och filterdamm från cementtillverkning (en kombination som 
tidigare testats på laboratorium vid VTI).
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Figur 8 Styvhetsutveckling p.g.a. självbindning av hyttsten i bärlager i jä m 
förelse med andra material. Efter flera år i vägen har provgräv
ningar utförts, följt av plattbelastningar i lagerytoma (Sulten 
1972).

Man kan skilja mellan modifiering och stabilisering samt egentligen avser den 
senare hydrauliskt bundna lager. I det första fallet är nämligen bindemedelstill- 
satsen låg och man räknar fortfarande med ett obundet material från dimensione- 
ringssynpunkt. Bindemedlet motverkar snarare separation vid hantering och 
underlättar packning. Materialet bör dock ha ett tillfredsställande stenskelett. Mo
difiering används ofta utomlands särskilt vid marginella stenmaterial som kan 
bilda finmaterial vid beredning och under trafik samt därmed vara vattenkänsliga i 
vägöverbyggnad. Arell (1995) nämner att i Holland finkornig, kalkrik stålslagg 
(och tydligen också hyttsand) ibland brukar tillsättas för att ge ökad bindning vid 
användning av återvinningsmaterial från byggindustrin (jfr. kap. 10.2). Vid stabi
lisering räknar man med en stark styvhetsökning och ett nytt, mer eller mindre 
”monolitiskt” lager uppkommer som möjliggör minskning av överbyggnadstjock- 
leken. Även sekundära material av typ sand och finkorniga restprodukter från 
täkter kan i princip användas (figur 9).
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S c h ic h td i c k e n  g l e i c h e r  T ra g fä h ig k e i t

Inom europastandardiseringen, som bedrivs av CEN TC 154 och 227, har man 
också förslag till samma produktstandarder för obundna och hydrauliskt bundna 
material. Lämpligheten av detta kan dock diskuteras eftersom materialkraven är 
olika. Med hydrauliskt stabiliserade material, som binder vid vattentillsats, anses 
blandningar innehållande portlandcement eller andra cementtyper (enligt VÄG 
94), men också hyttsand, flygaska, naturpuzzolaner och inte definierade binde
medel. Aktiveringsmedel (i ringa halter) eller tillsats av släckt kaik behövs för 
bindning. Även material stabiliserat med enbart kalk är medtaget. Beträffande ce
mentstabilisering så grundar man sig huvudsakligen på tysk metodik (tryckhåll
fasthet efter 28 dygn) och vid behov (om det finns mer än 5 % finmaterial) komp
letterad av frys-töprovning. Även fransk bedömningsmetodik (direkt dragförsök 
och E-modul efter 28 dygn) har medtagits. För slaggbundet material har man 
kombinerat tysk-holländsk och fransk metodik (jfr. 10.3). De övriga standard
förslagen grundar sig på fransk metodik (samma som för cementbundet material). 
Beroende på lång lagringstid för bindning behöver man ofta utföra ett accelererat 
försök (jfr. kap 10.3). VTI har tidigare studerat stabiliseringar som grundar sig på 
hyttsand och flygaska (Höbeda m.fl. 1986). Dessa bindemedel lämpar sig även väl 
för utnyttjande av överskottsprodukter från bergtäkter (stenmjöl) eller grustag 
(sandavskiljningsprodukter).
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Figur 9 Bärighetsmässigt likvärdiga överbyggnadstjocklekar vid använd
ning av naturmaterial (välgraderat och sandigt Kies I resp II), se
kundära material samt cementstabiliserade sekundära material 
(Hirt och Steiger 1994).
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Användningen av hydrauliskt bundna material har av tradition varit liten i 
Sverige, dels beroende på goda tillgångar av naturmaterial, dels risker för upp- 
sprickning av konstruktioner med styva lager p.g.a. tjällyftning. Reflektions- 
sprickor, som beror såväl på härdning som på temperaturväxlingar, kan dessutom 
uppstå i ovanpåliggande bitumenbundet lager. En del tidiga stabiliseringar gjordes 
också i olämpliga lägen med stark tjällyftning. De svenska erfarenheter man har av 
cementstabiliseringar, i varje fall på lågtrafikerade vägar, är ganska negativa 
(Hansen 1995). I Norge och Finland har man däremot till stor del övergått till bl.a. 
cementbundna bärlager på de mer högtrafikerade vägarna och förmodligen har 
man också då en större tolerans för vissa reflektionssprickor i slitlagret. Olika 
typer av metoder som förspräckning m.fl. tillämpas ibland för att undvika sprick
orna. Speciella sprickupptagande lager, baserade t.ex. på gummiasfalt (SAMI) kan 
vara aktuella.

Biandbindemedel, bestående av både en hydraulisk och en bituminös kompo
nent, har också allt mer kommit till användning (jfr. figur 2). Möjligheter finns då 
att kombinera fördelarna från två olika tekniker, bitumen ger nämligen flexibilitet 
och hydrauliskt bindemedel styvhet men även motståndskraft mot vatten. Denna 
teknik blir allt mer aktuell utomlands. Det finns också möjlighet att använda sig av 
asfaltgranulat i en viss halt, inblandat i annat material, för att öka flexibiliteten hos 
lagret.

Man kan skilja mellan mark- och verksblandning och förutsättningarna för den 
förstnämnda (figur 2) har förbättrats genom att effektiva stabiliseringsmaskiner ut
vecklats. Det är dock viktigt vid svenska klimatförhållanden att vägkroppen är 
väldränerad, dvs. att ett obundet dränerande material fortfarande finns kvar under 
stabiliseringen eller också att undergrunden består av vattengenomsläppliga frik- 
tionsjordarter. I norra Japan (Sapporoområdet) undviker man av den anledningen 
markinblandning och har satsat på fast återvinningscentral för vägmaterial 
(Kamiya m.fl. 1994). Detta är möjligt främst i tättbebyggda områden.

Vid hydrauliskt stabiliserade material är problemen vid återvinning ganska lik
artade de vid obundna material. Ett inte alltför hårt bundet bärlager kan t.ex. fräsas 
upp och vid behov tillsättas nytt material (t.ex. makadam) och lämpligt bin
demedel före återvinning på plats. Hårt bundet material kan däremot behöva bry
tas loss för förädling i återvinningsstation. Man kan krossa och sikta materialet för 
att använda det som ett obundet stenmaterial eller också tillsätta något bindemedel 
beroende på ändamål. Förutsättningen är dock att det finns ett stenskelett och 
stabiliserad sand duger inte i sammanhanget. Detta torde vara en anledning till att 
man i tyskt ”Merkblatt” (FGS 1985) infört vissa restriktioner för stabiliseringar av 
sand och grus (jfr. tabell 4).
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10 Exempel på en del återvinningsprodukter (sekun
dära material) som används som ersättning för 
obundna naturmaterial

Endast några kortfattade exempel kan vara motiverade i sammanhanget, flera 
state-of the-art rapporter finns också utomlands (t.ex. Collins och Cieliski 1994, 
Sherwood 1995). Flera tidigare publikationer från SGI och VTI behandlar också 
restprodukter. Restprodukter som blir aktuella i obundna lager tas främst upp även 
om det finns möjligheter att genom stabilisering uppgradera finkomiga material, 
t.ex. flygaska. Den mest framgångsrika användningen av restprodukter är den som 
initierats av företagen själva snarare än p.g.a. myndighetsföreskrifter. Materialen 
har då varit konkurrenskraftiga från teknisk-ekonomisk synpunkt. Exempel kan 
vara metallurgiska slagger och återvunnet asfaltgranulat. Schroeder (1994) ger i 
tabell 3 en översikt av olika restprodukter i USA och dessutom vilka forsk
ningsaktiviteter som pågår för olika väglager. Det framgår att mer undersökningar 
verkar göras för material till fyllningar (stora volymer möjliga) och beläggningar 
(högvärdigt användningsområde) än till obundet bärlager (förmodligen inkluderas 
här förstärkningslager).

Man kan konstatera att intresset för användning av restprodukter väcktes i sam
band med energikrisen, särskilt eftersom vissa kan användas som ersättning av 
bindemedel, i varje fall i lager under asfaltbeläggning (OECD 1974). Sjunkande 
energipriser gjorde dock att verksamheten sällan tog riktig fart. På senare tid har 
däremot nya samhälleliga krav på återvinning och kretslopp väckt ett förnyat 
intresse, men man märker att fokus nu förflyttats mer till återvinningsprodukter, 
särskilt från byggnadsverksamhet. Sådana material var föga aktuella på 70-talet. 
Det måste även beaktas att återvinning kan bli aktuell ett flertal gånger, de flesta 
undersökningar avser dock engångsprocesser.

O
Återvinning utgör dock ingen ny företeelse, material fran bombskadade bygg

nader återvanns bl.a. till vägbyggnad efter de två världskrigen. En återvinnings- 
anläggning fungerade således i Köln åren 1947-1962. När råvaran tagit slut sak
nades incitament till återvinning av modem typ (Weichert 1989). Återvinning av 
betong till ballast förekom också i USA redan på 40-talet (Hunsucker m.fl. 1994). 
Restmaterialet produceras också ofta i tät bebyggelse där behov av byggnads
material föreligger. Varm asfaltåtervinning har i Sverige haft en koppling till både 
bitumenpris och arbetsmiljöhänsyn. Bättre, mer miljöanpassade produktions
metoder har gjort att volymerna efter en viss stagnationsperiod ökat på senare år.

Från tysk ”Merkblatt” (FGS 1985) för återvunna byggprodukter framgår att hel- 
krossad natursten kan användas till alla ändamål medan restriktioner föreligger för 
övriga återvinningsprodukter (tabell 4). En ny upplaga av skriften är dock på väg. 
Det kan vara svårt att jämföra olika material funktionsmässigt och ett schweiziskt 
försök för olika återvinnings- och naturmaterial (ej bergkross) med bärig- 
hetsmässigt likvärdiga lagertjocklekar görs i figur 9. Det framgår inte vilken typ 
av stålslagg som avses, sådana kan nämligen fungera minst lika väl som bergkross 
(jfr. Höbeda 1992). Samtliga återvinningsprodukter är välgraderade (till skillnad 
från sandigt naturgrus Kies II). Egentligen räcker det inte alltid att kompensera för 
dåliga materialegenskaper genom ökning av lagertjockleken och andra åtgärder att 
förbättra materialet blir nödvändiga. Effekten av cementstabilisering åskådliggörs 
också i figur 9. Dessutom kan stabilisering ha gynnsamma effekter genom att 
vissa miljöskadliga ämnen inaktiveras.
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Tabell 3 Översikt av restprodukter i USA, grad av återvinning och forsk
ningsaktiviteter fö r  olika väglager (Shroeder 1994).

 ̂ SUMMARY OF KNOWN RESEARCH EFFORTS IN WASTE APPLICATIONS
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Tabell 4a Användningsmöjligheter för olika återvinningsprodukter i
manhang och b) egenskaper som ska provas i Tyskland
1985).
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Tabell 4b Egenskaper som ska provas och testmetoder i Tyskland (FGS
1985).
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En förutsättning för att lyckas med sekundära material är att inte utsätta utlagt 
material för trafik utan någon form av skyddande, provisorisk beläggning. Mate
rialen bryts nämligen ofta lätt ned av fordonstrafik (till skillnad från vid riktigt ut
förd vältning). Ett annat problem är att sådana material inte klarar de ofta ålder
domliga krav som ställts upp för naturmaterial beträffande hållfasthet, nötnings- 
motstånd och beständighet (asfaltgranulat med vissa viskösa egenskaper går knap
past att prova i sammanhanget), jfr. Hirt och Steiger (1994), Woodside m. fl.
(1996). Detaljerade krav föreligger (t.ex. i tysk anvisning) ofta enligt samma tester 
som för naturmaterial (jfr. tabell 5). Vom Berg och Schniering (1993) behandlar 
en ännu inte erhållen tysk anvisning där man ger återvinningsprodukter en mildare 
bedömning än naturmaterial beträffande slaghållfasthet och frostbeständighet 
(dock enligt stenprovningar). En del återvinningsprodukter från byggnadsverk kan 
vara svaga och porösa samt frysa sönder vid laboratorieförsök (men inte i en 
väldränerad vägkropp). Materialen bör främst testas med avseende på funktion, 
t.ex. genom treaxialförsök (som dock också måste göras och bedömas på ett 
relevant sätt, jfr. 10.3). Provningar i fält bildar ofta underlag till utländska 
erfarenheter. Vid nya material är det därför nödvändigt att bedöma ut- 
läggningsegenskaper och funktion under trafik genom att utföra provytor.
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Tabell 5 Undersökning av egenskaper hos asfaltgranulat (FGS 1990).

Merkmale Prüf
verfahren

Nachweise für Asphaitgranuiai bei Verwendung m.

Tragschtchten 
ohne Btndemmei

Tragschichten 
mit hydraulischen Bindemitteln Schichten mit Bitumen als Bindemittel
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Schicht
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Teil 3 + + + + + + +
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z .B  
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Teil 4 [ +  1 - - - - - -
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C
*5
c
2

A n der Mmerainoffc
TP Min

1.2.1
3.1.1

- - - - + + +

Verwitterung* bestandigkeit

TP Min
3.3.1 
4.2

4.3.1
- - - Z s /2s Z s Z s

Widerstandsfähigkeit 
gegen Schlag

TP Mm
5.2.1 4 - - - - /2s - Z s

Korngrößenverteilung DIN 19%
Teil 14 - - + + 4* + +

Kornform TP Mm
6 1 1 2 - - - - Zs Zs Zs

Bruchflachigkeu TP Mm
6.2.1 - - - Zs Zs Zs

Reinheit und schädliche
TP Min

6 6 - - - (  +  ) (  +  ) ( + ) ( + )
Bestandteile DIN 4226 

Teil 3 - + - - - - -
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Hitzebeanspruchung

TP Min
4.5 1 - - - Z s Zs Zs Zs

Affinität zu Bindemitteln DIN 19% 
Teil 10 - - - Z s Z s Z s Z s

B
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m
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el A n des Bindemittels (  +  ) (  +  ) (  +  ) (  +  ) (  +  ) (  +  ) (  +  )

Gehalt DIN 19%
Teil 6 (  +  ) (  +  ) + 4 - + + +

Erweichungspunkt R u K DIN 52011 - - - 4 - 4* + 4 -

+ Nachweis durch Prüfung erforderlich
(♦ )  Nachweis nur zu erbringen bei Zweifei u i der Eignung aufgrund Augenschein oder Vorinformation 

-  Nachweis tuchi erforderlich

^  Nachweis durch Vorinformation, wenn diese fehlt durch Prüfung

(•*•) Nachweis bei Verdacht auf umweltgefihrdende Inhaitsstoffe und/oder bet Einsatz in Wassergewtnnungsgebieten

Av nordiska länder har Danmark, med begränsade tillgångar på stenmaterial, 
satsat stort på återvinningsprodukter (PIARC 1995). Man har också en funktionell 
syn på materialegenskaper och avkall kan göras från normer då beställare och 
utförare är överens. Man har tagit fram produktblad för sekundära material. 
Många sekundära material används till lågtrafikerade ytor, tegelkross kan t.ex. ut
göra bärlager om tung trafik inte förekommer (Berg m.fl. 1993). Försök, gjorda i 
England av Dawson m.fl. (1995) enligt accelererad provning i en lineär provvägs- 
maskin visar att funktionen hos sekundära material, bl.a. tegelkross kan variera 
och god kännedom om materialegenskaperna krävs.

Vid svenska förhållanden måste även beaktas att porösa material har isolerande 
egenskaper och ökad risk för ishalka kan uppkomma om materialet används i högt 
läge i vägöverbyggnaden (jfr. kap. 10.3). Enligt VÄG 94 får således avståndet till 
vägytan inte vara lägre än 0,25 m om värmeledningstalet är >0,6 W/(mK) och
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värmekapaciteten >0,35 kWh/(m3 °C). Vid ett värmeledningstal på lägre än 0,3 
W/(mK) får inte avståndet till vägytan understiga 0,5 m. Detta begränsar 
användningen av t.ex. slagger i bärlager. Mätmetoderna för de isolerande egen
skaperna är dock inte anpassade för fuktiga vägmaterial.

10.1 Asfaltgranulat
Återanvändning av asfaltgranulat (dvs. uppfräst eller uppbruten asfalt som kros
sats och siktats) i ny asfaltbeläggning (genom tillsättning av nytt bitumen och, i 
varje fall utomlands, ofta föryngringsmedel) beskrivs inte i detta sammanhang. 
Här diskuteras endast några aspekter på användning som ersättning för material i 
obundet lager, utan någon tillsats av nytt bitumen (egentligen s.k. ”downcycling” 
beroende på restbitumeninnehållet i granulatet). Ofta lönar det sig inte att ta till 
vara en tunn asfaltbeläggning.

Innehåll av asfaltgranulat ökar deformationsbenägenheten hos ett obundet ma
terial. Asfaltgranulatet ”härdar” dock med tiden, något som i kombination med 
variationer i material kan förklara en del ganska motstridiga uppgifter i littera
turen. Kornen utgörs delvis av agglomérat av mineralkom som kittas ihop av bitu
men. Materialet kan också betraktas som ”färskvara” och mycket gamla deponier 
kan innehålla bitumen som förändrats mycket (åldring, t.o.m. bakteriell nedbryt
ning i vissa fall). Det kan även vara krossat och siktat i olika grad och förhållandet 
mellan sten- och bitumenhalt kan variera beroende på vilken beläggningstyp som 
återvunnits. Asfaltgranulat bör inte lagras i höga upplag, högre än ett fåtal meter, 
samt inte långtidslagras. Detta motverkar kvalitetsförsämring och sammanbakning 
av materialet.

De europastandarder, som f.n. utarbetas av CEN kommittéer TC 154 och 227, 
gäller inte för asfaltgranulat, förmodligen främst beroende på provningstekniska 
problem. Enligt holländsk anvisning för material från rivningsavfall begränsas 
halten asfalt till 10 % i bärlager av krossad betong, men till 5 % i bärlager av tegel 
eller blandning av betong- och tegelrester (Arell 1995). I tyskt FGS ”Merkblatt” 
(1985), som gäller för ett biandmaterial, tillåter man dock en asfalthalt på 30 %. 
Samma halt gäller f.ö. i Ontario, Kanada, som inblandning i ett obundet material 
(JEGEL 1995).

Senior m.fl. (1994) har gjort CBR-försök på blandningar av naturmaterial och 
asfaltgranulat och har erhållit en stark bärighetsnedsättning med halten granulat 
(figur 10). Vattengenomsläppligheten blir också låg vid en hög granulathalt och 
materialet uppfyller inte länge kraven på ett obundet lager med naturmaterial. De 
bedömningar som föreligger för asfaltgranulat enligt FGS ”Merkblatt” (1993) för 
detta material framgår av tabell 6. Vid användning i obundna eller hydrauliskt 
bundna lager gäller dock i första hand kornstorleksfördelningen som kvalitetskri
terium. Infräsning av asfaltbeläggning i bärlager som underhållsåtgärd ger också 
upphov till ett biandmaterial. Stenrika massor som OG och AEBÖ har visat sig 
särskilt lämpliga vid infräsning beroende på den låga bindemedelshalten (Hansen 
1995).
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Figur 10 Samband mellan CBR-värde och halt av asfalt g ranulat i obundet 
bärlagermaterial (Senior m.fl. 1994).
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Tabell 6 Möjliga användningsområden fö r  olika återvinningsprodukter en
ligt engelskt synsätt (Walsh 1994).

Material BF U C L USB CBM CA BBM SD

Crushed Concrete High* High High High High Some None

Asphalt Planmgs High* High High Low None High None

Demolition Wastes High Some Some Low Low Low None

Blast Furnace Slag High* High High High High High High

Steel Slag Low Low Low Low Low Some High

Burnt Coll Spoil High High Some High Low Low None

Unburnt Coll Spoil High Low None Some None None None

Spent Oil Shale High High Some High Low Low None

PFA High Low Low High High None + None

FBA High Some Some High Some Low None

China Clay Sand High High Some High High Some Low

Slate Waste High High High Some Some Low + None

* - Suitable but inappropriate (wasteful) use 
4- - Pfa and slate dust can be used as a filler

Key - for use as:

BF Bulk Fill
U C L - Unbound Capping Layer
USB Unbound Sub-base
CBM - Cement-bound material
CA Concrete aggregate or additive
BBM - Bitumen-bound material
SD Surface dressing aggregate

Potential - High, Some, Low, None.

En del studier föreligger från användning av enbart asfaltgranulat som inte för
värmts i asfaltverk före utläggning. Materialet kan dock variera beroende på den 
beläggningstyp det härstammar ifrån, men även den behandling det genomgått vid 
beredning. Gaylor (1989) har vid undersökningar i Georgia, USA, funnit att as
faltgranulat är mindre lämpligt som bärlager. Materialet är svårpackat vid normala 
temperaturer och vattenhalten kan behöva ligga något över den optimala från la- 
boratorieförsök. Materialets komstorleksfördelning måste dock anpassas för att 
optimera utläggningsegenskaper (FGS 1993). Tillsats av kalciumkloridlösning
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(Picket 1990) kan ge förbättrad lagring efter vältning och därmed ökad bärighet 
(detta gäller f.ö. även för naturmaterial när tillräcklig finmaterialhalt föreligger).

Senior m.fl. (1995) beskriver att man i Ontario, Kanada, inte lyckats väl att an
vända sig av enbart asfaltgranulat som ersättning för obundet material. Speciellt 
fräsmassor får alltför dålig vattengenomsläpplighet. I vissa fall har man lagt ett 
tunt lager obundet bärlagergrus ovanpå granulatet. Man använder sig i stället av 
blandningar och 40 % granulat tillåts således om stenmaterialet i detta motsvarar 
delstatens normer. Om så inte är fallet får halten inte överstiga 30 % (en ”petro- 
grafisk" analys av halten asfalttäckta stenar utförs). Vid djupstabilisering accepte
ras dock 50 % asfaltgranulat i väglagret. Man undviker dessutom asfaltgranulat 
som innehåller stålslagg eftersom denna kan ha kvar en svällande förmåga (jfr. 
kap. 10.3).

I Japan ska man testa CBR-värdet hos asfaltgranulat vid 40°C om det läggs när
mare än 40 cm från vägytan (Yoshikane 1994). Österrikiska studier (Augustin 
m.fl. 1992) tyder dock på att asfaltgranulat kan konsolidera och att full bärighet, 
likvärdig med den hos ett naturmaterial, uppnås först efter en månad. Senior m.fl. 
(1995) noterar att asfaltgranulat får ökad CBR-bärighet med tiden, dock inte i 
vattenmättat tillstånd. Engelska fullskaleförsök (Chaddock m.fl. 1995) har också 
visat att både fräsasfalt och krossat asfaltgranulat kan duga som förstärkningslager 
(enligt engelskt synsätt främst en konstruktionsplattform för utläggning av bundna 
lager). Materialet kan dock ha varierande egenskaper och måste kvalitetssäkras 
genom regelbunden kontroll (bl.a. en slags ”petrografisk” undersökning) för att 
undvika oönskade beståndsdelar. Enligt danska undersökningar (Berg m.fl. 1994) 
bör asfaltgranulat läggas ut under den varma årstiden för att få god funktion. Man 
kräver samma E-modul som för naturmaterial vid statiskt plattbelastningsförsök. 
Entreprenören får först bygga provytor för att påvisa att materialet fungerar på ett 
nöjaktigt sätt, dvs. funktionstänkande tillämpas. Förmodligen leder laboratorie- 
provningar till missvisande resultat beträffande granulatets bärighetsegenskaper. 
Man har på sina håll också tillsatt natursand för att förbättra packningsegen- 
skapema eller blandat in cement för att göra materialet mindre deformationsbe- 
näget (FGS 1993). Man har t.o.m. använt sig av asfaltgranulathaltigt stenmaterial 
vid framställning av hydrauliskt bundet bärlager, den ökade flexibiliteten minskar 
risken för reflexionssprickor (Bager m.fl. 1995).

Asfaltgranulat har vid svenska förhållanden gett god funktion som ersättning 
för obundna material på lågtrafikerade vägar och har även visat sig vara en ut
märkt åtgärd för att dammbinda eller förstärka grusvägar. Granulatkomen har lagts 
ut i ett tunt lager som förseglats och vältats (jfr. Hansen 1995). Kornen har 
svetsats ihop av sommarvärme och trafik samt materialets ringa styvhet, men sam
tidiga kohesion gör att ”beläggningen” har god motståndskraft mot utmattning vid 
vägar med dålig bärighet. Samma erfarenhet finns från Ontario, Kanada (JEGEL 
1995). Man kan även värma upp granulatet med t ex infravärme efter utläggning, 
men strax före vältning för snabbare effekt (Kronig 1994). En viss åldringseffekt 
kan dock inte uteslutas.

10.2 Krossad betong, tegel m.m.
Intresset för användning av byggrester initieras till stor del av politiska beslut, 
främst höga deponeringsavgifter, men i vissa fall även brist på naturmaterial. Se
dan slutet av 80-talet har i Holland krossat material från rivning av byggnader an
vänts som ersättning för välgraderat bärlager av naturmaterial. Detta land har dock
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ganska speciella förutsättningar, nämligen avsaknad av lämpliga naturmaterial och 
överbyggnader med tjocka sandbäddar (Arell 1995). Återvinningsmaterialet bildar 
då ett stabilt underlag till asfaltbeläggningen som ofta är tjockare än i Sverige. 
Krossad betong utgör det mest högvärdiga materialet, men även krossat tegel och 
blandprodukter används. Viss betongkross kan t.o.m. ha självcementering vilket 
ger ökad styvhet men i vissa fall också problem med igensatt dränering (jfr. 
nedan). Kvaliteten hos betong från rivning av hus kan variera och korndensiteten 
används ofta som kvalitetsmått. Det är också svårt att helt undvika diverse 
material som bildar föroreningar och halter av t.ex. organiska substanser och gips 
måste vara låga (försortering av levererat material behövs, jfr. kap. 7). Byggrester 
går att stabilisera, speciellt med hydrauliska bindemedel, men vid användning av 
bitumen måste hänsyn tas till innehåll av porösa partiklar som suger bitumen. 
Stålslagg, rik på fri kalk och även hyttsand (dvs. ett hydrauliskt bindemedel), 
tillsätts t.ex. i Holland för bättre bindande förmåga.

Bortsorterat fmmaterial av betongkross har f.ö., beroende på innehållet av fri 
kalk, föreslagits för stabilisering av lerundergrund eller som tillsats i asfaltbelägg
ning till förbättring av vidhäftningen i närvaro av vatten (Hansen och Angelo
1986). Snyder och Bruisma (1996) rekommenderar avskiljning av fmmaterial och 
t.o.m. tvättning av krossad betong för att undvika problem med igensatta 
dräneringssystem. Fri kalk och Ca(CO)i löses nämligen ut av fuktighet men fälls 
ut i kontakt med luftens koldioxid, ofta då i dräneringssystem där geotextilier an
vänts som särskilt lätt täpps igen.

I Tyskland har man tydligen främst satsat på en blandprodukt och de många 
kraven som ska uppfyllas framgår av tabellerna 4a och b. Ett biandmaterial kan i 
många fall vara att föredra i detta speciella sammanhang eftersom man då inte är 
så beroende av en enda komponents egenskaper (i de fall det rör sig om halter av 
mindre högvärdiga material). Vid mycket inhomogena blandprodukter får man 
dock tillgripa kostsamma specialåtgärder, t.o.m. handsortering av oönskade pro
dukter från transportband. Vassilou (1990) menar att betongkross kan ha alltför 
dålig vattengenomsläpplighet om dess halt överstiger 70 %. Materialet kan dock 
variera beroende på dess ursprung och avskiljning av finandel kan alltid göras, 
t.o.m. för diverse specialapplikationer (jfr. nedan). Betongkross är ofta porös 
något som måste beaktas t.ex. vid packningsförsök (framtagning av optimal 
vattenkvot och maximal skrymdensitet).

Den har också dålig frys-töbeständighet enligt laboratorieprovning, men skade- 
fall från vägen är inte kända. Arell (1995) nämner holländska erfarenheter av att 
betongkross kan vara tjällyftande i laboratoriet, men inte vållar några problem i en 
väldränerad vägöverbyggnad. Tjällyftning har även konstaterats vid en schweizisk 
undersökning (Schanz 1995). Walsh m.fl. (1994) menar dock att i England 
återvunnet byggavfall sällan duger till annat ändamål än fyllnader och ev. också i 
förstärkningslager (tabell 7). Situationen i England är också sådan att det skulle 
behövas avsevärda incitament, t.ex. avgifter på förbrukningen av naturmaterial, 
för att befrämja användningen av sekundära material. Senior m.fl. (1995) menar 
att tegelkross har egenskaper som porösa sedimentära bergarter, betongkross av 
god kvalitet kan vara bättre.

Dawson m.fl. (1995) har i England studerat olika sekundära material, också i 
kombination med hydrauliska och bituminosa bindemedel, genom laboratorie- 
studier och accelererad provning i provvägsmaskin. En blandning av krossad be
tong och tegel (50 % av var) gav sämre funktion än väntat, särskilt i jämförelse
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med holländska erfarenheter, men en eventuell förekomst av självbindning har 
inte kunnat undersökas vid den accelererade provningen. Man påpekar att materia
let måste användas så snabbt som möjligt efter krossningen för att de självbind
ande egenskaperna inte ska försämras genom karbonatisering. Särskilt dåligt resul
tat erhölls om bitumenemulsion tillsattes, det porösa materialet sög tydligen in 
bitumen och självbindning var inte möjlig. En invändning mot försöksupplägg- 
ningen kan vara att man använt materialet högre upp i överbyggnaden än vad som 
är tillrådigt i praktiken om tung trafik förekommer.

Treaxialförsök, gjorda vid VTI (Johansson m.fl. 1996) tyder på att krossad be
tong har tillräcklig styvhet och motståndskraft mot permanent deformation för att 
kunna användas i vägar och gator som inte är alltför tungt belastade. Materialet 
har dåligt kulkvamsvärde i förhållande till svenska naturmaterial. Hellström och 
Svensson (1995) har bestämt kulkvamsvärde för tre prov av krossad betong. Två 
av proven (vägbetong från Österrike, brobetong) uppfyllde kravet I VÄG 94 för 
obundet överbyggnadsmaterial.

Woodside m.fl. (1996) anser att resultat från stenmaterialtester ofta förhindrar 
användningen av restprodukter som krossad betong. Man jämför resultaten enligt 
några förslag till Europastandarder (Micro Deval motsvarar en mildare variant av 
kulkvamsvärde) från prov av krossad betong med de för några engelska sedi
mentära bergarter (figur 11). Det framgår att resultaten kan vara ganska jämför
bara och i ett globalt perspektiv är också sedimentära bergarter de mest använda. 
Betongkross, liksom några sedimentära bergarter, har dålig beständighet enligt 
saltsprängningsförsök som antas bl.a. efterlikna frysning. Det är dock känt att 
vissa porösa bergarter får större sönderfall vid denna test än vid frysförsök (som 
f.ö. bör genomföras med en svag saltlösning).

Betongbeläggning är tacksam att återvinna -  såvida den inte är kontinuerligt ar
merad -  beroende på god betongkvalitet och små variationer. Gorlé och Sayes 
(1991) redovisar framgångsrika belgiska försök med krossad betong som bär- och 
förstärkningslager, bl.a. testade i olika provsträckor. Figur 12 visar en rekonstru
erad österrikisk betongmotorväg som utförts med återvunnet material. Man har 
krossat betongen till ballast i undre del medan den övre delen av plattan gjutits 
med jungfrulig naturballast. Vid återvinning av en stadsmotorväg i Chicago kon
staterade man t.o.m. att krossad betong hade bättre hållfasthet (Los Angelesvärde) 
och beständighet (enligt saltsprängningsförsök) än tillgängligt, icke närmare 
beskrivet naturmaterial (Kirchler 1980). Detta torde dock höra till undantagen. 
Hellström och Svensson (1995) beskriver utländska erfarenheter från återvinning 
av betong och särskilt vägbetong.
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Figur 11 Testresultat frän provningar f  örslag till Europastandarder) av be
tongkross och sedimentära bergarter (Woodside m.fl. 1996).
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Cross m.fl. (1996) redovisar resultat av en 5-årig uppföljning av en demonstra- 
tionsbetongväg i USA, konstruerad med ballast från återvunnen betong från en be- 
tongväg som visat vissa beständighetsproblem (s.k. D-cracking). Man hade vissa 
svårigheter att avlägsna armeringen och att få god kapacitet hos anläggningen. 
Återvunnen betong användes dels i betongplattan, deis i cementbundet bärlager 
men också i asfaltmassa till vägrenar. Man konstaterar en tendens till större 
frekvens av fogskador i betongen med återvunnen ballast än i betong med jung
frulig ballast. Asfaltmassan blev inte helt bra beroende på nedkrossning av en del 
kom och därmed icke asfalttäckta ytor. Viss försiktighet krävs tydligen vid an
vändning av återvunnet material i sådana sammanhang där kraven är höga.

I förslag till produktstandard för hydrauliskt bundna och obundna blandningar 
(CEN TC 227/WG4/TG2) finns ett normativt Annex med krav på sammansättning 
(tabell 7) hos återvinningsprodukter i form av betong- och tegelkross samt bland
ningar av båda produkterna. Man kan notera den låga halten av asfaltgranulat som 
tillåts samt särskilt halten av organiska föreningar, som kan innehålla vissa miljö- 
och hälsovådliga produkter. Förslaget har dock ännu inte diskuterats på WG-nivå.

Figur 12 Återvinning av äldre österrikisk betongväg genom cementstabili
sering av förstärkningslagret och användning av den krossade be
tongen i undre delen av ny betongplatta (PIARC 1995).

10.3 Slagger från stålindustri
Egenskaperna hos masugnsslagg kan påverkas främst genom avkylningsbetingel- 
sema. Luftkylning ger hyttsten, ett mestadels kristallint material, lämpligt som 
ersättning för natursten, vattenkylning glasig hyttsand, som kan användas som 
bindemedel (särskilt efter målning och aktivering). Även en expanderad, högporös 
produkt, lämplig till lättfyllningar med hög bärighet kan framställas. Masugns
slagg utgör en produkt som utnyttjas till 100 % i många länder och en hel del han
del över gränserna förekommer. Slagger från stålindustri är de enda som f.n. helt 
och fullt accepterats som ersättning för naturmaterial i samband med europastan- 
dardisering av stenmaterial till vägbyggnad (CEN TC 154 och 227). Dessutom 
finns det svenska erfarenheter av hyttsten, hyttsand och pelletiserad slagg från 
norra Sverige.
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Tabell 7 Normativt Annex till produktstandard fö r hydrauliskt bundna och 
obundna blandningar ( C EN TC 227AVG4/TG2).

Annex C (Normative) - Recycled material

The composition oi recycled aggregates retained on the 8 mm test sieve shall 
comply with one of the following:

C.1 Mixed crushed concrete and masonry aggregate

Component requirement (percentage 
mass/mass)

Main components
crushed concrete (density >2,1 t/m3) 
crushed masonry

minimum 50 %  
maximum 50 %

Other stoney components 
• stoney components (density <1, 6 t/m3) 

crushed asphalt

maximum 10 %  
maximum 10 %  
maximum 5 %

Contaminants
• not stoney components 

organic components
maximum 1 %  
maximum 0,1 %

C.2 Crushed concrete aggregate

Component requirement (percentage 
mass/mass)

Main components
• crushed concrete (density >2,1 t/m3) 

crushed natural stone
minimum 80 %  
maximum 10 %

Other stoney components 
crushed masonry 
crushed asphalt

maximum 10 %  
maximum 10 %  
maximum 5 %

Contaminants
not stoney components 
organic components

maximum 1 %  
maximum 0,1 %

C.3 Crushed masonry aggregate

Component requirement (percentage 
mass/mass)

Main components
• crushed masonry (density >1, 6 t/m3) and 

concrete (density >2,1 t/m3)
minimum 85 %

Other stoney components
stoney components (density <1, 6 t/m3) 
crushed asphalt

maximum 15 %  
maximum 15 %  
maximum 5 %

Contaminants
not stoney components 
organic components

maximum 1 %  
maximum 0,1 %
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Trots att användningen av hyttsten har varit framgångsrik har den varit omde
batterad i Sverige. Enligt VÄG 94 blir hyttsten i nybyggnadssammanhang inte 
aktuell direkt under asfaltbeläggning eftersom det porösa materialet har isolerande 
egenskaper. Man har nämligen konstaterat att ökad risk för ishalka föreligger 
vintertid under ogynnsamma förhållanden (Gustafson 1988).

Stålslagg bildas vid vidare bearbetning av råjärn eller skrot till stål. Dessa 
slagger kan i vissa fall vara instabila, exempelvis LD-slagg kan innehålla höga 
halter av fri kalk men också magnesiumoxid som med tiden sväller med fuktighet. 
Egenskaper hos stålslagg har behandlats av Höbeda (1992). Senior m.fl. (1994) 
ger exempel på svällning av obeständig stålslagg vid laboratorieförsök och även 
återvunnet asfaltgranulat med stålslagg har vissa svällande egenskaper, t.o.m. efter 
tio år i vägen (figur 13a). Av den anledningen undviker man asfaltgranulat inne
hållande stålslagg vid återvinning, annat än till mycket lågtrafikerade vägar eller 
också blandar man sådant granulat med naturmaterial.

Ett annat problem som observerats i USA är utlösning och utfällning av kalkbe
ståndsdelar, bl.a. från stålslagg, som i speciella fall kan sätta igen dräneringssys- 
tem. Specialundersökningar måste då göras men detta förhindrar inte användning 
av kalkrika produkter i obundna lager speciellt som sådana kan ha gynnsam 
självbindning. Stålslagg har bättre mekaniska egenskaper än hyttsten och vissa 
kvaliteter (exempelvis elektrougnsslagg) lämpar sig t.o.m. väl i asfaltbeläggningar 
beroende på god stabilitet och vidhäftning till bitumen.

Man kan också kombinera olika slagger för att få en förbättrad produkt. Kalkrik 
stålslagg kan således aktivera hyttsten, hyttsand ökar bindförmågan, speciella akti- 
veringsmedel kan tillsättas m.m. Exempel på en tysk undersökning med hjälp av 
CBR-försök ges i figur 13b. I förslag till europeisk produktstandard från CEN TC 
227/WG4/TG4 använder man sig alternativt av CBR-försök för att bedöma slag
gens/slaggblandningars självbindande förmåga. Det andra alternativet är att 
använda sig av franskt förfarande enligt metodik för hydrauliskt stabiliserade 
material (direkt dragförsök och E-modul efter 360 dygn).

De mekaniska egenskaperna hos hyttsten (såsom hos material i allmänhet) är 
avhängiga av porositeten (figur 14). De flesta naturmaterial som används i 
Sverige har bättre mekaniska egenskaper än hyttsten. Man måste därför använda 
hyttsten (såsom andra porösa restprodukter) i välgraderad form och med innehåll 
av finmaterial som ger självbindning. Vid byggandet av motortrafikled E4 söder 
om Nyköping använde man sig av hyttsten, dock i en öppen BBÖ-konstruktion 
vilken var olämplig i sammanhanget. BBÖ-överbyggnader byggdes också med 
särskilt tunna asfaltbeläggningar. Trots detta har några anmärkningsvärda skador 
inte förekommit ca tio år efter byggandet (undersökningar av Hans G Johansson).

I samband med ombyggnad av motortrafikled till motorväg väcktes dock far
hågor att hyttsten inte tål påkänningama i förstärkningslagret. En närbelägen berg- 
täkt hade också öppnats strax tidigare. För att demonstrera de speciella egenska
perna hos hyttsten behövdes det en snabb specialundersökning. VTI:s nyutveck- 
lade treaxialutrustning användes i sammanhanget (Ydrevik 1995). Utrustningen 
hade tidigare testats med bärlagergrus 0-32 mm, dels krossat berg, dels rundat 
naturgrus, det senare egentligen inte godkänt i bärlager. Hyttstenen användes 
därför i samma gradering. För att demonstrera de självbindande egenskaperna hos 
hyttsten utfördes även försök vid accelererad lagring (28 dygn vid 50°C) med 
provkroppar före testning i treaxialutrustningen. En fördel i sammanhanget är att
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erfarenheterna av hyttsten är omfattande i olika länder, något som inte gäller för 
alla sekundära material (jfr. t.ex. figur 8).

Figur 13 a Svällning som funktion av tid fö r  två obeständiga stålslag ger samt 
återvunnet asfaltgranulat med stålslagg (Senior m.fl. 1994).

t • 100 0«« .*X  HOS 0 /32

« U ] m 75 0 HOS 0 /3 :  4 10 C ~ . - X  UDS 0 /1 0  4 13 KS
m 00 O ^ . - X  HOS 0 /32  -f 20 0 *« . -X  KS

- 1 1 4 - 70 0#« .-X  KS f  20 G ~ . - X  MOS 0 /2 2  4  10 G *m .-X  LDS 0 /1 0

- 9S U t . - X  KS 4 5  C m .-X

— U • - 100 G *r.-X  KS

Figur 13 b Tillväxt av CBR-bärighet hos hyttsten (HOS), hyttsand (HS), Kalk- 
aktiverad hyttsand och blandslagger (Motz 1991).
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Figur 14 Samband mellan Los Angeleshållfasthet och porositer hos hyttsten 
(Ponteville 1974).

Styvhetsmodul och permanent deformation har bestämts vid stegvis ökande 
spänningsnivå. Det visar sig att hyttsten har högre styvhetsmodul än naturmate
rialen vid låga spänningsnivåer men att materialet sedan försämras, beroende på 
en begynnande nedkrossning av de porösa hyttstenpartiklama (figur 15). Då ligger 
man dock på spänningsnivåer betydligt över de i förstärkningslager. Ett intressant 
resultat är att krossat berg och naturgrus har nära samma modulvärden oberoende 
av spänningstillstånd. Detta innebär att styvhetsmodulen inte räcker till för att 
karakterisera materialegenskaperna eftersom det är väl känt att rundat material lätt 
omlagras och förorsakar spårbildning i högt läge av vägöverbyggnaden.

Ett annat intressant resultat är att hyttsten som utsatts för accelererad lagring får 
högre styvhetsmodul, även om en partikelkrossning så småningom uppträder 
(figur 16). Det framgår också att även den lagrade hyttstenen har spänningsbero- 
ende egenskaper och är att betrakta som ett obundet material och cementeringen 
kan ses snarare som en säkerhetsfaktor. Likartade försök har gjorts i Australien 
och det framgår att ”färsk”, obunden hyttsten har spänningsberoende styvhets
modul, däremot inte de två blandslaggema som fått binda före provningen (figur 
17).
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Figur 15 Styvhetsmodul som funktion av summa huvudspänning vid treaxial 
provning av hyttsten och krossat resp. rundat naturmaterial (obs! 
nära sammanfallande kurvor fö r  de två senare). Samtliga prov 0- 
32 mm. Höbeda m.fl. 1995.

Mr-modul bestämd genom treaxialförsök

700

600

500

Q.
5  400

3■oO
E 300

200

100

200 400 600 800 1000 1200

Summa huvudspänning (kPa)

llillllif
' " ■

| § |  ■
' 1 i \ .' 'X' ' s : : m

• ■ 9

- •  • • \'-y/ < '■ ... i ' . . 

*

»  : ' 
OA

« a

.... .... O

...............  A  . 0. ....... ................

0
A

A

o
A  :

■>

....... ..............  .......... . . A ............
A

-------------------- *------- ------------ -4------—------ ..... f - — - -- --------- i----------- i--- 4-----„---- i-------- 1-------- ------------1------- -----

- Hyttsten 0-32 mm mv
- Hyttsten mv lagr.
- K övre

Hyttsten 0-32 mm. 
lagrad respektive icke 
lagrad.
Lagrad Innebär lagring i 
28 dygn vid 50 graders 
värme.

K övre = krossat 
granitiskt bärlagergrus 
m ed ungefär samma 
kornkurva som 
hyttstenen.

1400 1600

Figur 16 Styvhetsmodul som funktion av huvudspänning vid treaxial prov
ning av hyttsten, ¿iven efter accelererad lagring, och bergkross med 
likartad kornstorleksfördelning 0-32 mm (Höbeda 1995).
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Figur 17 Styvhetsmodul som funktion av enligt
försök utförd med hyttsten samt två slaggblandningar som bundit 
ihop (Bullen rn.fl. 1979).

Motståndskraften mot permanent deformation är en viktig egenskap där stan
dardiserade mät- och bedömningsmetoder saknas. Det visade sig att hyttsten måste 
bedömas vid realistiska spänningsnivåer också beträffande denna egenskap. Enligt 
aktuellt försöksförfarande -  valt för att få jämförelse med tidigare försök -  var 
därför endast de första 1000 lastväxlingama relevanta i sammanhanget. Det visar 
sig därvid att hyttsten, särskilt den som genomgått accelererad lagring, har ett 
mycket gott deformationsmotstånd, bättre än för bergkross. Naturgrus deformeras 
däremot snabbt (figur 18). Det visar sig att resultaten från treaxialförsök inte får 
bedömas okritiskt.
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Figur 18 Uppmätt permanent deformation vid treaxialförsök vid hyttsten, 
även lagrad sådan, samt naturmaterial. Samtliga material 0-32 mm 
(Höbeda m.fl. 1995).

11 Behov av Foll
Ett svårt kapent i sammanhanget är att bedöma materialet i en gammal väg och be
stämning av lämpliga åtgärder. Någon form av klassificering kan behövas som ett 
första steg för bedömning av material (främst halten av ”stenråvara” och dess kva
litet). Dessutom måste vägkroppens sammansättning vara väl känd. Icke förstör
ande och förstörande provningsmetoder kan behöva en vidareutveckling. Utveck
ling av metodik för djupstabilisering kan också behövas även om framsteg gjorts 
under de senaste åren, inte minst i fråga om utrustning.

Det finns en ganska omfattande utländsk litteratur om olika återvinningsmate- 
rial och deras användning, men det kan vara problem att överföra kunskaperna. En 
EU-Workshop för alternativa material hölls t.ex. i Rotterdam (SPRINT 1992). I 
vissa fall är erfarenheterna av sekundära material ganska begränsade. Hanteringen 
av återvinningsprodukter ställer ofta större krav på utrustning och även moti
vationen hos personalen (speciell försortering av inkomna material kan krävas

O

m.m.) än hanteringen av narturmaterial. Återvinning kan bli aktuell ett flertal 
gånger varvid egenskaperna successivt förändras.

På laboratoriesidan saknas främst funktionsinriktade tester som samtidigt är 
enkla och reproducerbara samt som passar för de mer inhomogena återvinnings- 
materialen. Relevanta beständighetstester måste finnas eftersom en del produkter 
är porösa och kan frysa sönder vid tillgång på vatten. En materialklassifikation 
kan utarbetas och relateras till användningsområden. Beskrivningar måste utarbe
tas för olika sekundära material där både användningsområden men också be
gränsningar anges. Samtidigt behövs enkla tester för produktionskontroll, dels på 
laboratorium, dels på utlagt material. System för kvalitetssäkring måste utarbetas.
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Kunskap om funktion måste skaffas, inte enbart genom laboratorieförsök utan 
också genom fältundersökningar. Accelererad provning (provvägsmaskin) kan 
vara en väg men hänsyn måste tas till vissa materials cementering och förändring 
med tiden, något som inte värderas på riktigt sätt vid den typen av provningar.

Utländska resultat -  rikligt med material föreligger -  måste bedömas med för
siktighet beroende på skilda förutsättningar beträffande klimat, geologi, men 
också byggtraditioner. I vissa länder (bl.a. England och Frankrike) används inte 
obundna bärlager annat än vid mycket låg, lätt trafik. En amerikansk klassificering 
av möjligheterna att använda sig av olika restprodukter i obundet bärlager ges i 
tabell 8. Här avser man dock också möjligheter att blanda olika restprodukter med 
naturmaterial, ibland sådana som måste förbättras för att få tillräcklig bärighet. 
Man kan tycka t.ex. att byggavfall och stålslagg borde höra till klass 1 och glas
kross i stället till klass 2.

För en fungerande återvinning av vissa ”udda” produkter, som bildas i små 
kvantiteter, kan det bli aktuellt med blandprodukter. Vissa material bör således an
vändas i blandning för att erhålla goda funktionella egenskaper. Ett exempel på 
CBR-bärigheter hos blandprodukter av återvunnen betong- och glaskross (den 
senare ej lämplig som obundet material som sådan) ges i figur 19. Man menar i 
Ontario att sådana ”artificiella” blandprodukter kan vara en framkomlig väg till en 
”wasteless highway” och dessutom ett omhändertagande av vissa avfallsprodukter 
från annan verksamhet som annars inte ger fullgod funktion i väglager (Senior 
m.fl. 1995). Vissa invändningar kan resas mot tabell 6 som återger engelsk 
uppfattning, t.ex. beträffande lämplighet av stålslagg.

Tabell 8 Klassificering av användningsmöjligheter fö r  några restprodukter i 
obundet bärlager (Han och Johnson 1995).

_ _ . Technical Feasibility for Aggregate Use in Base Courses

Rank Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

1 Fly ash Slate Mining Waste Phosphate Slime Iron Ore Tailings

2 Bottom Ash Steel Slag Rubber Tires Sewage Sludge

3 Boiler Slat Anthracite Coal Refuse Foundry Waste

4 Shingle Scrap Taconite Tailings Dredge Spoils

5 Tine Smelter Waste Lead-Zioc Tailings Bituminous Coal Refuse

6 Gold Mining Waste Phosphate Slag Battery

7 Paving Waste Incinerator Residue Sulfate Sludge

8 Waste Glass Feldspar Tailings Scrubber Sludge

9 Blast Furnace Slag Building Rubble
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Figur 19 CBR-bärighet på blandningar av krossat glas och krossad betong 
(Senior m.fl. 1996).

Ett nytt FoU-område utgör ”återvinningsvänlighet” hos material och konstruk
tioner. Ett material kan inte återvinnas hur många gånger som helst p.g.a. nedbryt
ning (i praktiken tillförs i regel nytt material vid rehabilitering). Armering med 
stålnät utförs t.ex. ibland, men är denna konstruktion möjlig att återvinna på ett 
rimligt sätt? Även nät av polymerer och geotextilier kan vålla vissa problem. Viss 
stålslagg i asfaltbeläggning har gett upphov till svårigheter vid varm asfaltåtervin
ning i Kanada (Hodkins och Wilson 1994) beroende på slaggens termiska egen
skaper (som gett svårhanterlig massa), innehåll av fri kalk som fortfarande kan ge 
svällning efter 10 år i vägen (Senior m.fl. 1995) och även starkt slitage på 
fräständer (stålinnehåll i slaggen). Enligt en annan kanadensisk utredning finns det 
dock inte sådana problem (JEGEL 1995). I USA har lagförslaget (i samband med 
ISTEA 1991) om återanvändning av viss halt, med åren ökande, rivet gummi i as
faltbeläggningar (sådana bekostade av federala medel) uppskjutits för att man ska 
kunna samla in mer erfarenheter. Detta beror delvis på osäkerhet om det går att 
återanvända asfaltmassan, i varje fall till högvärdiga ändamål (Lynn 1994). Senare 
har lagförslaget förkastats (muntlig information på TRB-möte 1996). Samma fråga 
aktualiseras även t.ex. i fråga om användning av restplast m.m. i asfaltbeläggning.
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