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Sammanfattning 
Vid sidan av återvinning till ny asfaltbeläggning används krossad eller fräst asfalt 
(asfaltgranulat) ibland till bär- och förstärkningslager utan inblandning av nytt 
bindemedel. Ibland tillsätts stenmaterial men oftast används granulatet som det är. 
I flera länder rekommenderas inblandning av stenmaterial i krossad asfalt 
eftersom stabilitetsegenskaperna kan vara kritiska, speciellt för statiska laster och 
om andelen asfalt (bitumen) är hög i granulatet. Samtidigt kan en bindning ske av 
materialet som då mer liknar ett asfaltlager än obundet lager. Krossad eller fräst 
asfalt är ett sammansatt material av bitumen, filler, sand och grövre stenmaterial 
samt inslag av obundna material som kommit med vid borttagningen av 
beläggningen. Asfaltgranulat kan tänkas ersätta både bundna och obundna 
traditionella bärlagermaterial. Mot den bakgrunden har ett FoU-program genom-
förts åren 2001–2002 i syfte att studera krossad eller fräst asfalt i obundna lager. 
Även blandningar av asfalt och obundna vägmaterial eller asfalt och krossad 
betong har undersökts.  

Detta notat (del 2) behandlar erfarenheter från fält, både i Sverige och 
utomlands. En inventering av äldre gator/vägar/gång- och cykelbanor har utförts i 
några kommuner där krossad asfalt använts i mer än 10 år till obundna lager. I 
Stockholm och Göteborg har ett antal provvägar byggts på senare år, vilka 
redovisas i denna rapport. Fältmätningarna har gjort det möjligt att studera 
bärigheten och stabiliteten i färdig väg och hur de med tiden påverkas av trafiken. 
Andra aspekter är om krossad asfalt kan användas på alla typer av vägar eller 
finns det begränsningar. Ytterligare frågor som tas upp i rapporten är kopplingen 
mellan resultaten från provning på laboratoriet av sammansättning och egenskaper 
(del 1) och erfarenheterna från fältet. Rapporten belyser också utförandetekniken, 
t.ex. krossning, utläggning och packning av asfaltgranulat, viktiga faktorer vid 
utförandet av asfaltgranulat i obundna lager.  

En kartläggning av asfaltgranulat och relevanta provningsmetoder redovisas i 
VTI notat 31-2002 (del 1). Frågor som belyses är materialets mekaniska 
egenskaper och hur olika parametrar kopplade till asfaltgranulatets samman-
sättning påverkar dessa samt provning av packningsegenskaperna på laboratoriet.  

Uppföljningarna visar att krossad asfalt kan användas som obundet material till 
bär- och förstärkningslager på gång och cykelvägar samt på de flesta gator och 
vägar. Bindemedelsinnehållet, korngraderingen, andelen stenmaterial, vatten-
innehållet, temperaturen och packningsarbetet är faktorer som påverkar 
egenskaperna hos lager med asfaltgranulat. Efterpackningen från trafiken i 
kombination med sommarvärme medför med tiden en betydande förhårdning och 
bindning av materialet vilket förbättrar egenskaperna i lager av krossad asfalt. Det 
är vanligt att asfaltgranulatet, på mer trafikerade gator/vägar, binder ihop till ett 
asfaltlager.  

En viktig förutsättning för ett bra resultat är att utläggningen och packningen 
görs på ett noggrant sätt. Krossade schaktmassor kan vara särskilt lämpliga 
eftersom bitumeninnehållet är relativt lågt och andelen obundet stenmaterial högt. 
Undersökningar i fält och på laboratoriet har visat att den här typen av material 
kan få lika bra eller bättre lastfördelande förmåga än t.ex. krossade bärlager-
material av berg. Mer kritisk är stabiliteten om bindemedelsinnehållet är för högt 
eller om massorna packas alltför dåligt. Asfaltgranulat skall inte användas på ytor 
där statiska belastningar kan förväntas förekomma, t.ex. parkeringsplatser, 
eftersom risken då är stor för deformationer.  
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Efter krossning och sortering används samma förfaringssätt som vid utläggning 
av bärlagergrus, dvs. vattning, omsorgsfull packning och packningskontroll. 
Asfaltgranulat kan vara svårpackat, vilket måste beaktas om resultatet skall bli 
bra. En viss efterpackning kan uppstå i hjulspåren, särskilt om massorna 
innehåller stor andel asfaltgranulat eller om lagren är tjocka. Lämplig tjocklek vid 
utläggningen är 8–15 cm per lager. Det bästa resultatet fås om materialet läggs ut 
under den varma årstiden. Vattningen bör ske i omedelbar anslutning till 
vältningen eftersom vattnet snabbt rinner igenom det till en början porösa och 
öppna materialet. Det kan vara en stor fördel om de utlagda massorna trafikeras en 
tid (några veckor) innan de läggs över med bundna lager. På så sätt kan den 
initiala spårbildningen tas upp vid läggningen av de nya asfaltmassorna. Nypackat 
asfaltgranulat går bra att trafikera eftersom ytan blir jämn och förhållandevis 
dammfri jämfört med konventionella bärlagermaterial. Packningsmaskinerna bör 
vara tunga (15 ton) och packa med låg frekvens och hög amplitud för att 
materialet skall få en bra komprimering på djupet. Oscillerande vältar anses vara 
särskilt lämpliga för packning av asfaltgranulat. Om vägen/gatan skall trafikeras 
är det en fördel om ytan slutligen packas (knådas) med hjälp av en gummiklädd 
slätvalsvält. Vatteninnehållet i asfaltgranulatet skall vid packningen ligga nära 
eller något över det optimala. Packningskurvan kan bestämmas genom tung 
instampning och optimal vattenkvot brukar ligga mellan 4–6 %.  
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1 Inledning och syfte 
Vid sidan av återvinning till ny asfaltbeläggning används krossad eller fräst asfalt 
(asfaltgranulat) ibland till bärlager och förstärkningslager utan inblandning av nytt 
bindemedel. Ibland tillsätts stenmaterial men oftast används granulatet som det är. 
Inga krav finns idag för den här typen av vägmaterial. Erfarenheterna ute i 
kommunerna sägs vara positiva men antalet dokumenterade försök är ringa. I flera 
länder rekommenderas inblandning av stenmaterial i krossad asfalt eftersom 
stabilitetsegenskaperna kan vara kritiska, speciellt för statiska laster och om 
andelen asfalt (bitumen) är hög i granulatet. Samtidigt kan en bindning ske av 
materialet som då mer liknar ett asfaltlager än obundet lager. Krossad asfalt eller 
asfaltgranulat som det brukar benämnas är ett sammansatt material av bitumen, 
filler, sand och grövre stenmaterial. Ibland förekommer också inslag av obundna 
material som kommit med vid uppgrävningen. Vid vissa betingelser kan 
asfaltgranulat ge ett asfaltlikt lager och kan då definieras som asfalt medan vid 
andra förhållanden materialet förblir mer obundet och därför mer likt traditionella 
bärlagergrus.  

Intresset för återvinning av gamla beläggningsmaterial till obundna lager har 
ökat efter införandet av avfallsskatten. För ett bra resultat måste dock materialet 
kontrolleras och styras upp på motsvarande sätt som idag görs på andra typer av 
vägmaterial. Återvinning av asfaltgranulat får inte bli en frizon för deponering av 
överskottsmaterial på vägen utan materialet och tekniken måste uppfylla 
acceptabla krav, både från vägtekniska och miljömässiga aspekter. 

Denna rapport behandlar erfarenheter från fält (vägen). En inventering av äldre 
gator/vägar/gång- och cykelbanor har utförts i några kommuner där krossad asfalt 
använts i mer än 10 år till obundna lager. I Stockholm och Göteborg har ett antal 
provväg byggts på senare år vilka redovisas i denna rapport. Frågor som berör 
krossning, utläggning och packning av asfaltgranulat, viktiga faktorer vid 
utförandet av krossad asfalt i obundna lager tas också upp. Fältmätningarna har 
gjort det möjligt att studera bärigheten och stabiliteten i färdig väg och hur de med 
tiden påverkas av trafiken. Andra aspekter är om krossad asfalt kan användas på 
alla typer av vägar eller finns det begränsningar. Det är viktigt att dokumentera 
skillnaderna mellan asfaltgranulat och konventionella material typ grus/berg eller 
asfaltbeläggning. Asfaltgranulat kan tänkas ersätta både bundna och obundna 
traditionella bärlagermaterial. Ytterligare frågor som tas upp är kopplingen mellan 
resultaten från provning på laboratoriet av sammansättning och egenskaper och 
erfarenheterna från fältet.  

En kartläggning av asfaltgranulat redovisas i VTI notat 31-2002. Frågor som 
belyses särskilt är vilka mekaniska egenskaper den här typen av material har och 
hur olika parametrar kopplade till asfaltgranulatets sammansättning påverkar 
dessa. En viktig fråga är hur en kravprofil skall se ut och om traditionella 
provningsmetoder framtagna för obundna eller bundna material (asfalt) är 
relevanta för asfaltgranulat. En del av resultaten från provningarna kan också 
användas vid dimensionering (E-moduler och deformationer) av vägöver-
byggnader. 
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2 FoU-program 2001–2002 
FoU-programmet består av ett huvudprojekt som behandlar återvinning av gamla 
asfaltbeläggningar till bär- och förstärkningslager och ett antal mindre delprojekt. 
De senare projekten behandlar återvinning av schaktmassor, asfaltgranulat i gång- 
och cykelbanor och användning av massor med lågt tjärinnehåll. Huvudprojektet 
som finansieras av Svenska Kommunförbundet har ett mer generellt upplägg, dvs. 
resultaten skall kunna användas av de flesta kommuner vid återvinning/åter-
användning av asfaltbeläggningar inom tätorter. I vissa kommuner finns mer 
specifika vägmaterial som det finns stort intresse av att nyttiggöra, t.ex. 
blandmaterial av asfalt, grus, sand eller krossad betong som erhålls vid 
ombyggnadsarbeten och hur massor med mindre inslag av stenkolstjära skall 
kunna återvinnas.  
 
Följande FoU-projekt ingår: 
• Asfaltgranulat som obundet bär- och förstärkningslager, Svenska Kommun-

förbundet 
• Återvinning av schaktmassor med blandning av asfalt, betongplattor, sand och 

grus, Stockholms Kommun 
• Återvinning av asfaltgranulat i gång- och cykelbanor, Stockholms Kommun 
• Återvinning av asfaltgranulat med lågt innehåll av stenkolstjära, Göteborgs 

Kommun 
• Återvinning av asfaltgranulat i gång- och cykelbana, Ekängen, Linköpings 

Kommun 
 
Områden som behandlas är: 
• Egenskaper hos asfaltgranulat: 

− Asfaltgranulat med lågt respektive högt bitumeninnehåll 
− Behov av stenmaterialinblandning 

• Egenskaper hos krossade schaktmassor med blandningar av asfalt, betong, 
sand och grus 

• Kravprofil för material och utförande 
• Lämplighet som obundet bär- och förstärkningslager i lågtrafikerade gator och 

gång- och cykelbanor 
• Återvinning av asfaltgranulat med lågt tjärinnehåll 
 
Arbetet bedrivs genom: 
• Litteraturstudier 
• Laboratorieundersökningar: 

− Karakterisering av gammalt asfaltmaterial 
− Mekaniska egenskaper 
− Känslighet för vatteninnehåll  
− Packningsegenskaper 

• Inventering av äldre försök/erfarenheter 
• Nya fältförsök 
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Miljöpåverkan vid återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial till ny 
asfaltbeläggning tas upp i ett annat FoU-program (se rapporter i litteraturlistan). 
Det är huvudsakligen de aspekter som berör återvinning av beläggningsmaterial 
med lågt innehåll av tjära till obundna lager som berörs i denna rapport. De 
inledande försöken med återvinning av schaktmassor redovisas i VTI notat 45-
2001 och berörs inte närmare i denna rapport. De fältförsök med asfaltgranulat i 
gång- och cykelbanor som genomförts i Stockholm finns utförligt redovisade i 
VTI notat 4-2001 och 4-2002 men en sammanställning över de viktigaste 
resultaten ges i denna rapport. Laboratorieprovning av asfaltgranulat redovisas i 
VTI notat 31-2002. 
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3 Användningsområden för asfaltgranulat 
Asfaltgranulat har använts inom följande områden: 
 
• asfaltåtervinning 
• bär- och förstärkningslager 
• grusslitlager 
• stödremsor 
• tillfälliga byggnadsvägar 
• fyllnads- och lagningsmassa 
 
Återvinning av asfaltgranulat till asfaltbeläggningar beskrivs inte i denna rapport 
men tekniken är etablerad sedan många år och en rad olika produktionsmetoder 
har utvecklats för detta ändamål. Det finns en handbok för återvinning av asfalt 
som Vägverket, Svenska Kommunförbundet, Luftfartsverket och Fortifikations-
verket givit ut (säljs av Vägverket).  

I vissa kommuner har asfaltgranulat använts till bär- och förstärkningslager 
samt grusslitlager på lågtrafikerade gator/vägar eller gång- och cykelbanor sedan 
slutet av 1980-talet. När asfaltgranulat lagts som dammbindande lager på grus-
vägar brukar ytan förseglas med ytbehandling. Genom trafikbelastningen och 
sommarvärmen kan granulatkornen svetsas ihop och fungera som ett förstärkande 
lager med svag styvhet men med bra kohesion och därmed lämpligt för vägar med 
svag bärighet. 

Det har förekommit att det understa lagret i en två- eller trelagers AG-
konstruktion ersatts med ett tjockare lager av asfaltgranulat, enligt teorin att ökad 
tjocklek kompenserar för lägre lastfördelningsförmåga. I dessa fall har man 
huvudsakligen använt bindemedelsrika asfaltgranulat med minimal grusin-
blandning (fräsmassor).  

Vid djupfräsning brukar den gamla asfaltbeläggningen åtminstone delvis fräsas 
in i obundet befintligt material innan en ny beläggning läggs. Det finns exempel 
på relativt stor spårbildning initialt men när lagret väl packats till av trafiken har 
efterpackningen upphört. I sådana fall är det bra att vänta med att lägga 
slitlagerbeläggningen tills de åtgärdade lagren hunnit sätta sig ordentligt. Alltför 
tjocka, frästa lager bör dock undvikas (går inte att packa effektivt) och åtgärden 
kan ge bättre resultat om bindemedel inblandas. Om variationerna i material-
sammansättning är stora längs vägen bör andra metoder övervägas.  

I länder med lång tradition av återvinning inblandas asfaltgranulat i 
bärlagergrus men det finns ofta haltgränser (10–30 % asfaltgranulat) för hur 
mycket asfaltgranulat som får tillsättas. Det är främst risken för deformationer 
som har uppmärksammats (speciellt från statiska laster). Av avgörande betydelse 
för valet av asfaltgranulat som obundet bär- eller förstärkningslager är 
förekomsten av tung trafik. Om andelen tunga fordon är stor rekommenderas 
försiktighet för att inte deformationer skall uppkomma. En tjockare beläggning 
eller användning av asfaltgranulatet längre ner i konstruktionen (förstärknings-
lager eller undre del av bärlager) kan dock kompensera de sämre stabilitets-
egenskaperna hos materialet. Asfaltgranulat härdar dock med tiden vilket kan 
förbättra egenskaperna hos materialet och det är inte säkert att denna effekt 
kommer med vid laboratorieprovning. När materialet trafikerats en tid minskar 
sannolikt risken för deformationer. De relativt asfaltfattigare schaktmassorna bör 
vara mindre deformationskänsliga än fräsgranulat. Samtidigt innehåller gamla 
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beläggningsmassor också större andel av förhårdnat bindemedel vilket bör ha en 
positiv inverkan på stabiliteten. 

 
 

4 Föroreningar (stenkolstjära) i returasfalt 
I asfalt förekommer normalt inte nämnvärda mängder föroreningar men i äldre 
beläggningskonstruktioner kan stenkolstjära förekomma. På grund av dess 
innehåll av giftiga och cancerframkallade ämnen upphörde användningen 1973. 
Vägtjäran förekom som bindemedel eller vidhäftningsbefrämjande medel i alla 
typer av asfaltkonstruktioner men den vanligaste beläggningstypen var indränkt 
makadam. Eftersom användningen upphörde 1973 och tjära främst förekom i IM 
(bärlager) är det huvudsakligen i de understa beläggningslagren tjära kan 
påträffas.  

Returasfalt innehållande tjära skall lagras separat och inte blandas ut med icke 
kontaminerade massor. Tjärhaltiga massor känns igen på sin karakteriserande 
stickande lukt men kan även indikeras genom UV-lampa + vit färg baserad på 
lösningsmedel eller varmluftpistol. Vid återvinning av tjärhaltiga material 
rekommenderas i första hand kall återvinning med emulsion. Asfaltgranulat 
innehållande låga halter av PAH kan sannolikt även återvinnas till bärlager under 
en tät asfaltbeläggning utan risk för utlakning. I VTI notat 49-2000 ges 
rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga 
beläggningsmaterial. 

Enligt ett EU-beslut från 1 januari, 2002 har asfaltbeläggningar med innehåll 
av stenkolstjära klassats som farligt avfall (svensk författningssamling, avfalls-
förordningen). Det är i dagsläget oklart hur haltgränserna för cancerframkallande 
ämnen, PAH eller tjärinnehåll kommer att se ut. Möjligheterna att destruera eller 
deponera större mängder av tjärkontaminerade massor är i praktiken begränsade 
och mycket kostsamma varför kontrollerad återvinning utan risk för miljöproblem 
kommer att bli ett realistiskt alternativ. Miljömyndigheterna måste dock 
informeras och godkänna en sådant förfarande. Om tjära förekommer eller 
påträffas i beläggningen under grävning eller fräsning skall detta anmälas till 
ansvarig miljömyndighet.  

Ett antal mellanupplag av schaktmassor med inslag av tjärhaltiga 
beläggningsmaterial har undersökts i VTI projektet ”Miljöriktig återvinning av 
tjärhaltiga beläggningsmaterial”. I samtliga fall innehöll beläggningsmaterialet 
förhållandevis låg halt av stenkolstjära (eller PAH). Totalhalten av 16PAH låg 
mellan 50–475 ppm (mg/kg prov). Materialen bestod av uppgrävda asfalt-
beläggningar där ett eller två av de understa lagren innehöll tjära. Endast massor 
med befarat tjärinnehåll togs med vid uppgrävningen av massorna, dvs. det var 
riktade massor med inslag av tjära som togs ut och lagrades separat. Cirka  
10–25 vikt-% av de grövre partiklarna (>8 mm) hade tjärinnehåll. Tjäran 
bedömdes också huvudsakligen förekomma på de grövre partiklarna eftersom 
massorna delvis utgjordes av tjärindränkt makadam: Det totala innehållet av 
tjärkontaminerade partiklar i hela massorna blir då i vissa fall markant lägre vad 
som angivits ovan beroende på kornstorleksfördelningen hos materialet.  
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5 Utförande av bär- och förstärkningslager med 
asfaltgranulat – erfarenheter och rekommen-
dationer 

5.1 Krossning, siktning och mellanlagring 
Krossning av returasfalt kan inte jämställas med krossning av bergmaterial utan 
syftar till att sönderdela asfaltkakorna så skonsamt som möjligt. Ett stort antal 
krossnings eller malningsutrustningar finns runt om i landet. Det går bra att krossa 
returasfalt året runt men det bästa resultatet fås om krossningen görs i nära 
anslutning till utläggningen av asfaltgranulatet så att lagringstiden blir kort. 
Asfaltgranulat riskera att klibba ihop under sommarhalvåret, om det får ligga en 
längre tid eller om de förvaras i höga upplag. Det är dock relativt lätt att 
sönderdela massorna t.ex. med en lastmaskin. Ofta är det endast ytlagret som 
bundit ihop.  

Efter krossningen siktas normalt de grövre partiklarna bort från granulatet och 
krossas om. Vanligtvis förekommer sorteringar mellan 0–16 och 0–40 mm för 
asfaltgranulat som skall användas till obundna lager. Vid all materialhantering 
under processen är det viktigt att beakta risken för separationer eftersom 
asfaltgranulat innehåller relativt stor andel av grövre fraktioner.  

Vid lagring, krossning och siktning av returasfalt och asfaltgranulat sker en 
omblandning av materialen. Den omlastningen av massorna som sker vid dessa 
processer bidrar ytterligare till homogeniseringen av materialet. Provningar har 
visat att bindemedelshalten och kornstorleksfördelningen inte varierar speciellt 
mycket i upplagen efter krossning och sortering. Ibland kan det vara bra att vid 
lagringen skilja på massorna efter ursprung eller om föroreningar förekommer. 
Tjärhaltiga massor får inte blandads in i ”friska” asfaltmassor. Om stenmaterial, 
sand, krossad betong eller annat material skall blandas in bör detta ske 
kontrollerat och helst genom dosering i materialfickor på ett band.  

Inblandning av byggavfall, jord, aska, lera, slagg m.m. riskerar att försämra 
kvaliteten på massorna och bör därför undvikas. Ibland kan det vara nödvändigt 
att behöva rensa asfalten innan den krossas. Ökade kostnader för deponering gör 
det frestande för somliga att tippa avfall i asfaltupplag. Returasfalt bör därför 
förvaras på kontrollerad mellanlager med t.ex. grindar/bommar för infartsvägarna.  
 
5.2 Utläggning och packning 
Massorna kan läggas ut med hjälp av asfaltläggare (tunnare lager) eller med 
väghyvel (tjockare lager). Asfaltgranulatet kan vara relativt separationsbenägna på 
grund av den höga andelen av grövre material, både granulatkorn och 
stenmaterialgranulat, vilket bör beaktas vid hanteringen av massorna. Eftersom 
asfaltgranulat kan vara svårt att lägga ut jämnt pga massans tröghet bör en 
asfaltläggare med tyngre skrid användas. Om tjockare lager skall läggas (>10 cm) 
bör en väghyvel användas. 

För att massan skall få bästa möjliga packningsegenskaper bör optimal 
vattenkvot eftersträvas. Packningskurva bestämd vid olika vattenkvoter enligt 
tung instampning anger lämpligt fuktinnehåll. Den optimala vattenkvoten ligger 
enligt undersökningarna mellan 4–6 vikt-%. Normalt brukar välgraderade 
bärlagermaterial ligga nära 6 vikt-%, vilket kan vara ett lämpligt riktvärde även 
för asfaltgranulat. Vid högre vatteninnehåll brukar vattenseparation uppstå, vilket 
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reducerar massans förmåga att ta packning. Sannolikt är detta inte lika kritiskt för 
asfaltgranulat där vattnets smörjande effekt anses mycket viktigt för packningen. 
Enligt undersökningarna av asfaltupplag kan vatteninnehållet i hög grad variera 
(1–7 vikt-%) beroende på årstid, väderlek och materialets sammansättning. 
Normalt brukar vatten behöva tillsättas strax innan packningen men om 
vattenkvoten i materialet från början (i upplaget) ligger högt eller vädret är regnigt 
kan detta vara onödigt eller olämpligt.  

Packningen av asfaltgranulat syftar inte bara till att materialet skall få så hög 
skrymdensitet (eller hög packningsgrad) som möjligt utan även till att granulat-
kornen skall häfta ihop så att en viss bindning kan ske i lagret. Denna effekt ökar 
med högre temperatur. Det innebär att det bästa resultatet erhålls om massorna 
läggs på sommaren. 

Valet av packningsutrustning och vältöverfarter har stor betydelse för 
packningsresultatet. Stålvalsvältar packar materialet på djupet medan gummihjuls-
vältar tätar (knådar) till ytan och det övre skiktet. När asfaltgranulat används till 
bär- eller förstärkningslager skall materialet packas med stålvalsvält. Antalet 
vältöverfarter skall vara minst 6. Antalet överfarter och behovet av vältar kan 
bestämmas genom en provpackning på vägen. Packningsmaskinerna bör vara 
tunga (minst 15 ton) och packa med låg frekvens och hög amplitud för att 
materialet skall få en bra packning på djupet. Oscillerande vältar anses vara 
särskilt lämpliga för packning av asfaltgranulat. Om vägen/gatan skall trafikeras 
är det en fördel om ytan slutligen packas (knådas) med hjälp av en gummiklädd 
slätvalsvält. Lagrets tjocklek har också betydelse för packningsresultatet. Maximal 
tjocklek per lager bör ligga mellan 8–15 cm.  

Eftersom asfaltgranulat är svårpackade bör ytan ligga öppen en tid (minst två 
veckor) för trafik. På så sätt kan den initiala spårbildningen tas upp vid läggningen 
av de nya asfaltmassorna. Ytan blir förhållandevis tät, jämn och dammfri genom 
asfaltinnehållet och kan trafikeras utan problem. Den största effekten av trafikens 
efterpackning fås på sommaren mär temperaturen kan vara hög i vägbanan. 
 
5.3 Erfarenheter från Danmark 
Danmark, som har stor brist på naturmaterial, har använt alternativa material till 
vägbyggnad i många år. En handledning och teknisk anvisning för krossad asfalt 
togs fram redan 1992 av Vejdirektoratet (Ubundne bǽrlag af knust asfalt. Statens 
Vejlaboratorium, Rapport 69). I följande avsnitt ges en sammanställning över de 
danska vägtekniska anvisningarna. 
 
5.3.1 Var kan krossad asfalt användas  
I Danmark får krossad asfalt användas till bärlagermaterial om materialet 
uppfyller vissa tekniska krav och om inte statiska laster förväntas förekomma. E-
modulen måste dock vara minst lika bra som för traditionellt bärlagermaterial. Om 
inga uppgifter kan tas fram på E-modul brukar den sättas till 300 MPa vid 
dimensionering.  
 
5.3.2 Krav på kornkurva 
Kornkurvan skall ligga inom de yttre gränskurvorna i figur och får inte bryta mer 
än 3 streckade linjer. På sikten 0,25 mm skall minst 3 % material passera. 
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Figur 1 De danska kraven på kornkurva (tvättsiktning) för asfaltgranulat 
(bilden tagen från Rapport 69, Statens Vejlaboratorium). 
 
5.3.3 Rekommendationer vid utförandet 
Stor vikt läggs på utförandekvaliteten. Krossad asfalt anses mer svårpackad än 
traditionellt bergkrossmaterial. Ett enskilt lager får inte överstiga 15 cm. 
Packningsmaskinerna bör vara tunga och packa med låg frekvens och hög 
amplitud för att materialet skall få bra komprimering på djupet. Ytan kan också 
med fördel vältas med gummiklädd slätvalsvält.  

Ett större vatteninnehåll än det optimala (4–6 %) har en smörjande och därmed 
positiv inverkan på komprimeringsarbetet, speciellt när fillerinnehållet är lågt i 
den krossade asfalten (vilken den ofta är). Eftersom vattnet snabbt rinner igenom 
krossad asfalt bör packningen ske omedelbart efter påförandet av vattnet.  

På grund av att krossad asfalt är ett sammansatt material av bitumen, sten, sand 
och filler är packningsegenskaperna avhängiga av temperaturen. Packningsbar-
heten ökar med stigande temperatur och därför är det en fördel om utförandet görs 
under april–november.  

För att förbättra stabiliteten hos krossad asfalt brukar ibland krossad betong 
blandas in. I Köpenhamn är det ett vanligt alternativ till naturmaterial på mer 
trafikerade gator och i det övre lagret. 
 
5.3.4 Packningskontroll 
Krav finns på packningskontroll och det är isotopmätningar som rekommenderas. 
Bitumeninnehållet i materialet måste dock beaktas eftersom det registreras som 
vatten vid mätningen. Vid beräkningen av torrdensiteten måste därför 
vatteninnehållet reduceras för bitumenhalten. Om inte bitumenhalten är känd 
används 3,5 % vid beräkningen.  

En kontroll utförs per dygnsproduktion eller högst 500 m³ krossad asfalt. 
Torrdensiteten på packad yta bestäms med isotopmätning varefter korrigering av 
bitumeninnehållet görs. Torrdensiteten divideras med ett referensvärde som tas 
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fram på laboratoriet genom vibrationsinstampning (ASTM 04253-93), vilket 
anger packningsgraden i procent (om värdet * 100). Temperaturen måste vara 
minst 15°C vid instampningen och tre prov skall analyseras.  

Följande krav finns: 
 
När medelvärde/minsta värdet används 

Trafikklass 0-trafik, lätt trafik Medeltrafik, tung trafik 
Medelvärde >95 % >98 % 

Minsta värdet ≥92 ≥95 
 
Packningskravet anses uppfyllt i ett kontrollavsnitt när medelvärdet eller minsta 
värdet för 5 slumpvis uttagna prov klarar ovannämnda krav. 
 
När standardavvikelsen (statistisk bedömning) används: 
Genomsnittet, g ≥ K + k s, där 
 

Trafikklass 0-trafik, lätt trafik Medeltrafik, tung trafik 
K 91 % 94 % 

 
s = standardavvikelsen 
k = konstant beroende på antalet mätningar  
n = antal mätningar 
 
n 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 
k 1,96 1,86 1,79 1,74 1,70 1,67 1,58 1,53 1,50 1,47 1,44 1,43 
 
Packningskravet anses uppfyllt i ett kontrollavsnitt när genomsnittet av n slumpvis 
uttagna prov klarar ovannämnda krav. 
 
5.3.5 Provvägsförsök i Norge 
I samband med återvinning av gamla asfaltbeläggningar från Fornebu flygplats 
utanför Oslo har ett provvägsförsök med krossad asfalt i bär- och 
förstärkningslager nyligen genomförts. Ett projekt startades upp 1999 där 
möjligheterna till återvinning av de gamla flygfältsbeläggningarna (både asfalt 
och betong) i obundna lager (mekanisk stabilisering) studerats genom laboratorie- 
och fältförsök. Provvägen dimensionerades för ÅDTt = 15000 fordon per dygn i 
två körfält med en andel tunga fordon av 15 %. Provvägen har hittills följts upp i 
två år och den uppmätta trafiken stämmer väl överens med den stipulerade. Både 
asfalt- och betongkross samt blandningar av dessa testades i försöket. 
Provmaterialen ersatte på tre sträckor (fält) bitumenbundna bärlager typ AG och 
indränkt makadam och tre sträckor förstärkningslager av makadam. En 
referenssträcka med konventionell uppbyggnad fanns också med Provvägen 
framgår av figur 2. I följande stycken ges ett sammandrag över de viktigaste 
resultaten. Materialet kommer från en norsk artikel ”Försöksveien på Fornebu” 
vilken presenterades på NVF, utskott 33 FoU-tävling sommaren 2002 i Finland. 
Författare till artikeln är Brit Sylte, Statsbygg och Joralf Aurstad, SINTEF. 
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Figur 2 Provvägsförsök i Fornebu (bilden är tagen från artikeln). Ak = krossad 
asfalt, Bk = krossad betong, mix=50 % asfalt+50 % betong, pukk = makadam, Ag 
= asfaltbundet grus och Ap = indränkt makadam. 
 
 
Resultat från provvägen 

 
Figur 3 Relativ spårutveckling (bilden är tagen från artikeln). 
 
Samtliga provfält har mindre spårutveckling än referensen. Anmärkningsvärt är 
att fält 2 klarat sig bättre än referensen. På denna sträcka har två lager 
bitumenbunden asfalt ersatts med 16 cm krossad asfalt utan att beläggningen fått 
mer spårbildning. Fälten med betongkross klarar sig i allmänhet bättre än 
asfaltkrossen. Enligt VTI:s treaxialprovning har krossad betong av bra kvalitet 
mycket god resistens mot deformationer. 
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Figur 4 Utveckling av bärförmåga (bilden är tagen från artikeln). 
 
Bärförmågan har ökat på samtliga fält mellan 1999 och 2001 med undantag för 
fält 1. Provfälten med bitumenbundna bärlager (nytillverkade massor, 1, 5, 6 och 
7) uppvisar som väntat högre bärförmåga än fälten med enbart krossad asfalt, 
betong eller blandning av dessa som bärlager (2, 3 och 4). Bärighetsutvecklingen 
har dock varit större på fälten 2, 3 och 4 än referensen.   
 

 
Figur 5 Utveckling av E-moduler på förstärkningslagret (bilden är tagen från 
artikeln). 
 
Provfälten med förstärkningslager av krossad asfalt och betong (5, 6 och 7) har 
högre värden än de med makadam (1, 5, 6 och 7) i förstärkningslagret. Fälten med 
krossad betong och blandningar av krossad betong och asfalt uppvisar stor 
hållfasthetstillväxt mellan 2000 och 2001. Krossad betong kan självbinda genom 
cementinslaget i finmaterialet.  
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Resultat från laboratorieprovning 
 

 
Figur 6 Resilientmoduler från treaxialförsök (bilden är tagen från artikeln). 
Proven har preparerats vid lågt, medelhögt och högt packningsarbete i gyrator. 
 
Asfaltkrossens styvhet (resilientmodul) påverkas markant av packningsarbetet. 
Det visar på nödvändigheten av bra packning vid utförandet för att utnyttja 
materialets styvhet och lastfördelande förmåga. I undersökningen bestämdes 
också materialet resistens mot plastiska deformationer. Samtliga återvinnings-
material bedömdes ha minst lika bra eller bättre stabilitetsegenskaper än 
konventionella material av grus eller berg. 
 
Tabell 1 Beräknade lastfördelningskoefficienter (tabellen är tagen från artikeln).  

 
 
I Norge används lastfördelningskoefficienter vid dimensionering av vägöver-
byggnader. Som det framgår av tabell 1 så har krossad asfalt ett högre värde än 
t.ex. krossat stenmaterial. Det innebär att tunnare lager av krossad asfalt än 
naturmaterial kan användas utan att bärigheten försämras. 
 
Sammanfattning 
Det norska projektet har visat att krossad asfalt både har god bärförmåga och 
acceptabla deformationsegenskaper. Resultaten från fältförsöket styrks av 
laboratorieprovningarna. Egenskaperna hos krossad asfalt kommer till sin fulla 
rätt om massorna packas väl vilket packningsförsöket på laboratoriet visade. 
Krossad asfalt får en bättre hållfasthetsutveckling än naturmaterial. De norska 
försöken visar också att krossad asfalt kan användas på en högtrafikerad väg som 
ersättning för obundna bär- eller förstärkningslager. Även krossad betong eller 
lika blandning av asfalt och betong har givit ett mycket bra resultat. 
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6 Inventering av gator och vägar med asfalt-
granulat direkt under asfaltbeläggning 

Asfaltgranulat (krossad asfalt) har i mindre skala under en tid använts till obundna 
lager i vissa kommuner, t.ex. Jönköping och Västerås. I Jönköping insamlas 
schakt- och fräsmassor av asfaltbeläggningar i särskilda mellanupplag. Massorna 
krossas under vintern och används bland annat till förstärkning på lågtrafikerade 
vägar, som bär- och förstärkningslager i gator, vägar och gång och cykelbanor. I 
Borlänge används samma typ av material till kall återvinning av asfaltbeläggning. 
Ökad miljömedvetenhet och effekter av avfallsskatten gör att allt fler kommuner 
försöker återvinna gamla vägmaterial till olika applikationer inom vägbyggnad 
och underhåll. 

För att samla erfarenheter från tidigare verksamheter har ett antal gator och 
vägar följts i Jönköping och Västerås. Gemensamt för dessa är att krossade, gamla 
asfaltbeläggningar använts som ersättning för naturmaterial i bär- och 
förstärkningslager. Det handlar både om låg- och högtrafikerade gator och vägar 
samt även gång- och cykelbana. På asfaltgranulatet har en eller två lager av ny 
asfalt lagts. Ingen av gatorna eller vägarna har behövt åtgärdas sedan 
ombyggnaden utfördes.  

Gatorna/vägarna har följts med avseende på: 
• Bärighet – fallviktsmätning 
• Asfaltgranulatets tillstånd – borrkärnor 
• Asfaltgranulatets sammansättning – borrkärnor 
• Spårbildning – okulär besiktning 
• Skadeutveckling – okulär besiktning 

 
Förutom fältmätningar och laboratorieprovning har uppgifter om ursprunglig 
asfalt, utförandet och trafikmängd samlats in från gatukontoren. 
 
6.1.1 Kontrollobjekt i Jönköping 
Följande uppgifter har erhållits om kontrollobjekten i Jönköping: 
 
Regementsgatan, A6 
• utförd 1986 
• 110 kg/m² asfaltgranulat + 80 kg/m² AG + 80 kg/m² ABT11  
• ÅDTt: 8 000, 4 körfält  
 
GC-väg, Vätternstranden 
• utförd 1987 
• fräsmassor i botten + 80 kg/m² ABT8 
 
Jordbrovägen, Jönköping 
• utförd 1992 
• tjockt lager granulat som hyvlades ut + 220 kg/m² AG + 100 kg/m² ABS11 
• ÅDTt: 22 200, 4 körfält 
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Huskvarnavägen, Elmia 
• utförd 1992 
• 110 kg/m² granulat + 110 kg/m² AG + 100 kg/m² ABS11 
• ÅDTt: 11 200, 2 körfält 

 
Torsgatan, Huskvarna 
• utförd 1998 
• 110 kg/m² granulat + 100 kg/m² ABT 
• ÅDTt: <500, 2 körfält 
 
6.1.2 Provtagning av borrkärnor 
Hösten 2001 togs borrkärnor i yttre hjulspåret. Följande resultat erhölls: 
 
Gata/väg Lager med asfaltgranulat 
Regementsgatan, A6: ej hela prov (delvis bundet i övre delen av 

lagret) 
GC-väg, Vätternstranden: ej hela prov (obundet) 
Jordbrovägen, Jönköping: hela prov (helt bundet) 
Huskvarnavägen, Elmia: hela prov (helt bundet) 
Torsgatan, Huskvarna: ej hela prov (obundet) 
 
Hela och provningsbara borrkärnor erhölls på Huskvarna- och Jordbrovägen. De 
vägarna hade både mest trafik och beläggningarna hade legat en längre tid sedan 
de lades.  
 

Bild 1 Borrkärnor från Jor
 
asfaltgranulat
VTI notat 32-2002 

 
dbrovägen 
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Bild 2 Borrkärnor f
(höger, trasiga). 
 
6.1.3 Analys av b
Borrkärnorna analys
känslighet samt korn
granulatet) i Jordbrov
(övre resp. undre del)
 
Tabell 2 Analys av b
Gata H

Huskvarnavägen 
Hela provet 
Jordbrovägen 
Övre del 
Undre del 
1) 
Regementsgatan 
1) 
1) Enligt kvalitetskont

 
De relativt låga binde
material pekar mot a
beläggningar (sannoli
typiskt för kommuna
innehåller något mer 
31-2002). I båda falle
är något större än no
AG-beläggningar men
asfaltgranulat 
21 

  
rån Huskvarnavägen (vänster, hela) och Regementsgatan 

orrkärnor 
erades med avseende på pressdraghållfasthet, vatten-
kurva och bindemedelshalt. Eftersom asfaltlagret (asfalt-
ägen var relativt tjockt har borrkärnorna delats i två lager 

. Resultatet redovisas i tabell 2. 

orrkärnor från Jönköping. 
ålrums- 
halt 

 
vol-% 

Binde-
medels-

halt 
vikt-% 

Pressdrag-
hållfasthet, 

torr 
kPa 

Pressdrag-
hållfasthet, 

våt 
kPa 

Vidhäftnings-
tal 

 
% 

     
2,6 4,6 2 450 1 668 68 

     
7,0 3,7 2 086 1 493 72 
4,8 3,8 2 139 1 356 63 
– 3,9    
     
– 3,6 – – – 

rollen vid utförandet 

medelshalterna och korngraderingen (bilaga 1) av extraherat 
tt asfaltgranulatet har varit en blandning av ABT- och AG-
kt mest AG). Asfaltgranulatet från Jordbrovägen verkar vara 
la upplag (3,8 %) medan materialet från Huskvarnavägen 
bindemedel (4,6 %) än normalfallet (ligger på 3,7 %, notat 
n ligger fillerinnehållet lågt medan andelen grövre material 
rmalt. Hålrumshalterna ligger på normala nivåer för äldre 
 oväntat lågt för att vara asfaltgranulat. 
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Pressdraghållfastheterna ligger för båda objekten högt beroende på det relativt 
låga bindemedelsinnehållet och den bindemedelsåldring som troligen skett. Det 
innebär att asfaltlagret är styvt, vilket bekräftas av de höga krökningsradierna 
enligt fallviktsmätningen.  

Beständigheten är (vidhäftningstal på 63–72 %) oväntad bra med tanke på det 
låga bindemedelsinnehållet men beror troligen på att beläggningen är 
förhållandevis tät. 
 
6.1.4 Fallviktsmätning 
Fallviktsmätningen utfördes den 23 oktober 2001. Mätningarna omfattade 12–19 
punkter per objekt och utfördes i yttre hjulspåret. Om olika mätningar och 
sträckor skall kunna jämföras måste beläggningstemperaturen korrigeras till en 
referenstemperatur. I detta fall har krökningsradien korrigerats för +10°C. 
Resultaten redovisas i figur 2 och 3. 

För att beskriva påkänningarna i de övre lagren (ca 0–30 cm) redovisas 
krökningsradien (R). R beräknas från deflektionerna D0 och D30. R kan sägas 
vara är mått på styvheten i de övre lagren av konstruktionen och beräknas enligt 
följande.  
 

Krökningsradie: R = r2/(2*D0*(D0/D30-1)) 
 
D0 och D30 anges i µm. D står för deflektion (nedsjunkning). Lilla r är avståndet 
från belastningscentrum till D30, i detta fall 300 mm. Formeln resulterar i en 
krökningsradie, R, uttryckt i m. 

När R-värdet ligger under 100 m anses bärigheten ligga på en sämre nivå och 
när den är över 200 m på en bra nivå (lämplig nivå för låg- till medeltrafikerade 
vägar). Lämplig nivå för trottoarer, gång- och cykelbanor är svårbedömd eftersom 
erfarenheter från liknande mätningar saknas (kanske 60–100 är ett realistiskt 
värde för R). 

Påkänningarna i de undre lagren samt undergrunden beskrivs av deflektionen i 
D60. I det senare fallet är avsikten huvudsakligen att studera om förhållandena är 
lika mellan de olika provsträckorna. D60-värden mindre än 200 µm anses indikera 
bra undergrundsbärighet medan D60-värden över 300 µm indikerar dålig bärighet.  
 
Påkänningarna i de övre lagren 
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Figur 7 Krökningsradien (R) för kontrollobjekten hösten 2001. 
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Påkänningarna i de undre lagren och undergrund 
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Figur 8 Deflektionen (D60) för kontrollobjekten hösten 2001.  
 
Mycket höga krökningsradier erhölls vid mätningarna på Jordbro- och 
Huskvarnavägen. Det indikerar på bra bärighet i de bundna lagren. 
Laboratorieprovningen visade också att borrkärnor hade bra kvalitet på dessa 
objekt. Även Regementsgatan uppvisade bra bärighet men krökningsradien var 
lägre på detta objekt. Markant lägre bärighet (styvhet) uppvisade Torsgatan och 
Vätternstranden. Sannolikt är bärigheten i de övre lagren ändå tillräckligt bra med 
tanke på den låga trafikvolymen (ÅDTt: <500 resp. gång- och cykelväg).  
 
Deflektionen, D60, visar att bärigheten i underliggande lager och undergrund är 
mycket bra med undantag för Jordbrovägen som har något sämre förhållanden. En 
bidragande orsak till att beläggningarna har klarat sig så pass bra är den goda 
bärigheten i vägen. 
 
6.1.5 Spårbildning och skadeutveckling 
Enligt besiktningen från hösten 2001 erhölls följande resultat: 
 
Objekt Skador, spår Ålder, år 
Regementsgatan, A6: inga skador eller deformationer 15 
GC-väg, Vätternstranden: inga skador eller deformationer 14 
Jordbrovägen, Jönköping: en del deformationer och spår 9 
Huskvarnavägen, Elmia: inga skador eller deformationer 9 
Torsgatan, Huskvarna: inga skador eller deformationer 3 
 
Jordbrovägen uppvisade lokalt en del plastiska deformationer enligt besiktningen. 
Vägen har mycket tung trafik och asfaltgranulatet var lagt i ett tjockt lager  
(20 cm). Enligt uppgift från tekniska kontoret så var undergrundsförhållandena 
sämre på denna sträcka av vägen, vilket fallviktsmätningen till viss del bekräftar. 
Med stor sannolikhet har deformationerna på Jordbrovägen ingenting med 
asfaltgranulatet att göra (bindemedelshalten var för låg för plastiska 
deformationer) utan kan ha orsakats av asfaltbeläggningen. 
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Bild 3 Kontrollsträckan på Regementsgatan. 
 

 
Bild 4 Kontrollsträckan på Vätternstranden. 
 

 
Bild 5 Kontrollsträckan på Jordbrovägen. 
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Bild 6 Deformationer på Jordbrovägen. 
 
 

 
Bild 7 Kontrollsträckan på Huskvarnavägen. 
 
 

 
Bild 8 Kontrollsträckan på Torsgatan. 
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6.2 Kontrollobjekt i Västerås 
Följande uppgifter har erhållits om kontrollobjekten i Västerås: 
 
Hässlögatan 
• utförd 1988 
• 200 mm asfaltgranulat + 120 kg/m² ABT16/B180 
• ÅDTt: 2 000–3 000, 2 körfält  
• krossmassorna av asfalt lades ut med läggare i två lager 
 
Pilotgatan 
• utförd 1987 
• 150 mm asfaltgranulat + 90 kg/m² ABT16/B180  
• ÅDTt: 2 000–3 000, 2 körfält  
• krossmassorna av asfalt lades ut med hyvel 
 
6.2.1 Provtagning av borrkärnor 
Under 2001 utfördes provtagning av borrkärnor. Proven togs i och mellan 
hjulspåren. Följande resultat erhölls: 
 
Objekt   Lager med asfaltgranulat 
Hässlögatan:   hela prov (helt bundet) 
Pilotgatan:   hela prov (helt bundet) 
 

Bild 9 Borrkä
 

Bild 10 Borrkä
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6.2.2 Analys av borrkärnor 
Borrkärnorna analyserades med avseende på pressdraghållfasthet, vatten-
känslighet samt kornkurva och bindemedelshalt. Resultatet redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3  Analys av borrkärnor från Västerås. 
Gata Hålrums- 

halt 
 

vol-% 

Binde-
medels-

halt 
vikt-% 

Pressdrag-
hållfasthet, 

torr 
kPa 

Pressdrag-
hållfasthet, 

våt 
kPa 

Vidhäftnings-
tal 

 
% 

Hässlögatan 13,3 4,8 1 358 674 50 
Pilotgatan 11,5 5,6 1 465 842 57 
 
Det relativt höga bindemedelsinnehållet tyder på att de ursprungliga massorna 
utgjorts av fräsgranulat eller krossad asfaltbeläggning utan större inslag av 
obundet material. Det är också förklaringen till att massorna bundit ihop så pass 
mycket så att hela borrkärnor kunde fås. Hålrumshalten ligger mellan 11,5–13,3 
vol-%. Det är vad som kan förväntas av ett asfaltgranulat utan inblandning av 
bindemedel på en väg med måttlig trafik.  

De torra pressdraghållfastheterna är jämförbar mellan de två objekten och 
relativt hög med tanke på de höga hålrumshalterna. Beständigheten ligger på en 
mellannivå (vidhäftningstal på 50–57 %) om de jämförs med AG. Med tanke på 
de höga hålrumshalterna (mellan 5–15 vol-% anses var sämst för vatten-
resistensen) är beständigheten ändå hyfsad. 
 
6.2.3 Spårbildning och skaderutveckling 
Enligt besiktningen från våren 2001 erhölls följande resultat: 
 
Objekt Skador, spår Ålder, år 
Hässlögatan: inga skador eller deformationer 13 
Pilotgatan: inga skador eller deformationer 14 
 

 
Bild 11 Kontrollsträckan på Hässlögatan. 
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Bild 12 Kontrollsträckan på Pilotgatan. 
 
 
6.3 Sammanfattande kommentarer till inventering av 

äldre vägobjekt 
6.3.1 Objekt där asfaltgranulatet bundit ihop till ett asfaltlager 
I de flesta fall (4 av 6 vägobjekt) erhölls hela borrkärnor av bra kvalitet vid 
provborrningen. Asfaltgranulatet har av trafikarbetet och värmen under sommar-
halvåret bundit ihop till ett asfaltlager med egenskaper liknande ABB eller AG-
beläggning. En förutsättning är att trafikvolymen är hög eller asfaltgranulatet 
innehåller relativt mycket bitumen och att beläggningen legat en längre tid. 
Bindemedelshalterna i asfaltgranulaten låg mellan 3,8–5,6 %. Det visar på 
förhållandevis stor spännvidd i bindemedelsinnehållet mellan massorna. Både 
schaktmassor av krossad asfalt och fräsgranulat finns med bland objekten.  

De tjockare lagren av asfaltgranulat (150–200 mm) verkar ha klarat sig lika bra 
som de med tunnare lager (50 mm). Asfaltgranulaten lades i samtliga fall i ett 
lager. Ingen större skillnad konstaterades heller mellan asfaltgranulat lagt med 
hyvel jämfört med asfaltläggare enligt kontrollobjekten i Västerås. I båda fallen 
hade dessutom vägen klarat sig mycket bra i mer än tio år utan nya belägg-
ningsåtgärder eller lagningar.  

Bärigheten i bärlagret med asfaltgranulat är mycket god om materialet bundit 
ihop. Borrkärnorna uppvisar bra hållfasthet och beständighet mot vatten och 
speciellt i det senare fallet vid låga hålrumshalter. De låga hålrumshalterna kan 
både bero på bra packning vid utförandet men framför allt på stor andel tung 
trafik. Enligt uppgift packades materialen intensivt vid riklig packning vid utför-
andet. Tung trafik kan vid vissa betingelser vara av ondo för stabiliteten (massan 
har kritisk sammansättning eller är dåligt utförd) men samtidigt positiv för 
hållbarheten på sikt genom den komprimering av asfalten som den ger upphov till.  

Inga skador eller sprickor observerades på vägen förutom på Jordbrovägen där 
en del deformationer och spår fanns. Ingenting i undersökningarna tyder dock på 
att stabiliteten i lagret med asfaltgranulat skulle vara orsaken till detta. Varken 
bindemedels- eller hålrumshalten ligger på kritiska nivåer på denna väg. Orsaken 
finns troligen i de övre 15 cm asfaltlager eller kanske främst i undergrunden.  

Sammanfattningsvis har flertalet av kontrollobjekten med asfaltgranulat i 
bärlager legat i mer än tio år utan åtgärd och materialet har också bundit ihop till 
ett asfaltlager med kvalitet jämförbar med bitumenbundna bärlager. 
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6.3.2 Objekt där asfaltgranulatet ej bundit ihop till ett asfaltlager 
På två vägar kunde inga hela, provningsbara borrkärnor tas. Materialet var i det 
ena fallet närmast obundet medan i det andra fallet klumpar av asfalt erhölls vid 
borrningen. Det tyder på att materialet har vidhäftning men inte tillräckligt för att 
få upp hela borrkärnor. Materialet påminner i detta mer om en bindemedelsfattig 
beläggning än om obundet bärlagermaterial.  

På Torsgatan som har liten trafikvolym och Vätternstranden som är en gång- 
och cykelväg föreföll materialet i det närmaste sakna vidhäftning (åtminstone 
förekom inga klumpar vid borrningen). Sannolikt finns det en viss bindning i 
delar av materialet men den är för svag för att klara vattenspolningen vid 
borrningen. Fallviktsmätningarna gav för dessa sträckor markant lägre 
krökningsradie än övriga objekt men asfaltens totala tjocklek var också mindre 
vilket måste beaktas. Sannolikt har materialen ändå bättre styvhetsegenskaper än 
grusbärlager vilket fallviktsmätningarna i Stockholm och Göteborg visat.   

Inga skador observerades på de två gatorna eller på gång- och cykelvägen. 
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7 Provvägsförsök på Herkulesgatan, Göteborg 
I samband med ombyggnaden av Herkulesgatan i Göteborg utfördes under våren 
och sommaren 2001 ett provvägsförsök med asfaltgranulat som obundet bärlager. 
Asfaltgranulat ersatte hela lagret av konventionellt (krossat bergmaterial) obundet 
förstärknings- och bärlager på både gatan och intilliggande gång- och cykelväg. 
Som jämförelse lades ett par referenssträckor med krossat bergmaterial som 
bärlager. ÅDT på Herkulesgatan ligger mellan 1 500–2 000 fordon med relativ 
liten andel av tunga fordon. 
 

 
Bild 13 Ombyggnadsarbeten på Herkulesgatan (sträcka 1). 
 
7.1 Prov- och referenssträckor 
Sammanlagt ingår 5 provsträckor med asfaltgranulat varav en sträcka utgörs av 
gång- och cykelbana. Som referenser finns 3 sträckor med konventionell 
uppbyggnad varav en är gång- och cykelbana. Gatan har låg skyltad hastighet 
(30 km/tim) med gupp och avsmalningar. Sträckorna som följs upp är ca 30 m 
långa vardera. 
 
Provsträckor med asfaltgranulat som bärlager: 
 Gata GC-väg 
Asfalt: 7,0 cm  4,5 cm 
Granulat: 23–45 cm  32–53 cm 
Skärv: 40 cm – 
 
Provsträckor med konventionell uppbyggnad: 
 Gata GC-väg 
Asfalt: 7,0 cm  4,5 cm 
Berglager: 8 cm  8 cm 
Justering med kross: 15–35 cm 25–45 cm 
Skärv: 40 cm – 
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Tabell 4 Prov- och referenssträckor på Herkulesgatan. 
Sträcka Material Tjocklek på bärlagret, cm 
Sträcka 1A (gata) referens med bergkross 20–28 
Sträcka 1B (GC-väg) referens med bergkross – 
Sträcka 2 (gata) referens med bergkross 30–38 
Sträcka 3 (gata) krossad asfalt som bärlager 28–33 
Sträcka 4A (gata) krossad asfalt som bärlager 27–33 
Sträcka 4B (GC-väg) krossad asfalt som bärlager – 
Sträcka 5 (gata) krossad asfalt som bärlager 17–28 
Sträcka 6 (gata) krossad asfalt som bärlager 25 
 
 
7.2 Förprovning 
Asfaltgranulatet, som utgjordes av krossade gamla asfaltbeläggningar (0–40 mm), 
mellanlagrades vid Högsbokrossen, Göteborg.  
 

 
Bild 14 Mellanupplaget av krossad asfalt i Högsbo.  
 
 
7.3 Granulatkurva, bindemedelshalt och andel 

stenmaterial i asfaltgranulatet (asfaltkrossen) 
På ett större, sammanslaget prov från mellanupplaget bestämdes granulatkurvan, 
bindemedelshalten och andelen stenmaterial i asfaltgranulatet. Cirka 4 000 ton av 
asfaltgranulatet användes till vägen. En mindre mängd makadam, 16–32 mm, fick 
inblandas om bindemedelshalten låg över 5 % eller asfaltgranulatet innehöll låg 
halt av grövre stenmaterial. 
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Figur 8 Kornkurva på asfaltgranulatet enligt tvättsiktning. 

 
 
Tabell 5 Analys av asfaltgranulatet 
Bindemedelshalt 

vikt-% 
Andel stenmaterial 

vikt-% 1) 
Andel sten + asfalt 

vikt-% 1) 
Andel asfalt 

vikt-% 1) 
2,7 62 11 27 

1) Bestämningen utfördes på material 8–32 mm.  
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Figur 9 Packningskurva genom modifierade Proctor. 
 
Kommentarer 
Den höga andelen av stenmaterial i asfaltgranulatet (62%) medförde att 
bindemedelshalten blev förhållandevis låg, 2,7 %. Enligt entreprenörens 
kvalitetskontroll var fördelningen på de finare fraktionerna (<16 mm) ungefär 
50/50 mellan stenmaterial och partiklar av asfaltgranulat. Korngraderingen ligger 
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inom anvisningarna för bärlager men finmaterialhalten ligger nära den nedre 
gränskurvan. Packningskurvan visar att materialets torra skrymdensitet inte är 
speciellt känsligt för vatteninnehållet. Vattenseparation erhölls vid 6 % vatten-
kvot. 
 
7.4 Statisk plattbelastning 
Innan asfaltgranulatet lades ut på vägen testades bärighets- och packnings-
egenskaperna genom utläggning av mindre provytor (bilaga). Syftet med försöket 
var att studera vilken packningsinsats som behövdes och i vilka lagertjocklekar 
materialet kunde läggas ut. Asfaltgranulatet lades ut både som förstärknings- 
(gradering 0–90 mm, tjocklek 30 cm) och bärlager (gradering 0–40 mm, tjocklek 
15 cm) i samma konstruktion. Som jämförelse (referens) lades en yta med 
bergkrossmaterial med motsvarande graderingar och lagertjocklekar. Ytorna 
packades genom 10 överfarter av en vält typ CA225. Vid försöket rådde kall 
väderlek (några plusgrader).  

Resultaten från plattbelastningsförsöken visade på godkända värden på 
förstärkningslagren enligt VÄG 94 (bärighetskvot). Skillnaden var liten mellan 
asfaltgranulatet respektive bergkrossmaterialet. Mätningarna av bärlagren visade 
att båda materialen hade svårt att komma upp till föreskriven bärighetskvot. Detta 
berodde sannolikt på att materialen var för torra (de vattnades inte pga. den låga 
temperaturen) och den kalla väderleken, vilken försvårade packningen av 
asfaltgranulatet.  
 

 
Bild 15  Statisk plattbelastning av provyta med asfaltgranulat.  
 
 
7.5 Utförande 
Asfaltgranulatet lades ut i två lager under våren och försommaren 2001. 
Materialet vattnades och packades med samma typ av vält som användes vid 
förprovningen (SVEDALA CA225, linjelast 15 kN/m, minst 12 överfarter). På 
trottoarerna och de mindre ytorna användes en lättare vält typ CAT CB-214D. 
Materialen lades ut i maximala tjocklekar av högst 15 cm. Ytorna med 
asfaltgranulat upplevdes av personalen som tät och lättpackad samtidigt som den 
var trafikantvänlig genom den släta och dammfria ytan. Den sammanlagda 
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lagertjockleken hamnade mellan 17–32 cm för sträckorna med asfaltgranulat. 
Innan bärlagret lades över med asfalt fick ytan ligga öppen för trafik i minst en 
månad. På så sätt erhöll lagret goda möjligheter att ta upp efterpackningen från 
trafiken innan gatan asfalterades. Gatan belades med 40 mm AG22 och 32 mm 
ABT11 medan gång- och cykelbanan belades med 45 mm ABT11.  

Enligt entreprenörens kontroll av bärighet och packningsgrad uppfyllde 
bärighetskvoten (10 mätpunkter) med ett undantag kraven i VÄG 94 för bärlager. 
När det gäller krav på bärighet (Ev2) låg de flesta värdena under kraven i VÄG 94. 
Det är viktigt att påpeka att kraven på statisk plattbelastning (packning och 
bärighet) är framtagna för välgraderade obundna naturmaterial. Egenskaperna hos 
asfaltgranulat är till viss del temperaturberoende beroende på asfaltinnehållet, 
vilket medför att resultaten vid plattbelastning påverkas av årstid och väderlek. 
Samtidigt som packningsegenskaperna gynnas av högre temperaturer i materialet 
missgynnas bärigheten eftersom asfaltkornen mjuknar när temperaturen stiger.  
 

 
Bild 16  Justering av nyutlagt asfaltgranulat. 
 
 

 
Bild 17 Två vältar användes vid packningen av asfaltgranulatet. 
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Bild 18  Relativt nylagd yta. 

 
 

 
Bild 19  Asfaltgranulatet trafikerades en längre tid innan asfalten påfördes. 

 
 

 
Bild 20  Relativt nylagd beläggning med AG (sträcka 1A och 1B). 
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7.6 Uppföljningar av provvägen 
Provvägen har eller kommer att följas upp med avseende på följande provningar 
och mätningar: 
 
• Prov från upplag – kornkurva, bindemedelshalt, granulatkurva, andel 

stenmaterial (entreprenören och VTI) 
• Packningskontroll (entreprenören) 
• Stabilitet och lastfördelande förmåga genom treaxialprovning (VTI) 
• Spårbildning i fält (VTI) 
• Fallviktsmätning (VTI) 
• Eventuellt provtagning (VTI) 
• Okulär skadebesiktning (VTI) 
 
7.6.1 Fallviktsmätning 
En första fallviktsmätning utfördes den 24 oktober 2001. Mätningen kan delvis 
ses som en nollmätning, vilken ligger till grund för jämförelser med kommande 
mätningar. På så sätt kan hållfasthetsutvecklingen eller eventuell nedbrytning i 
konstruktionen beskrivas. Om olika mätningar och sträckor skall kunna jämföras 
måste beläggningstemperaturen korrigeras till en referenstemperatur. I detta fall 
har krökningsradien korrigerats för +10°C.  

Resultaten från mätningarna redovisas i figur 9 och 10. 
 
Påkänningarna i de övre lagren 
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Figur 9 Krökningsradien (R) för de olika sträckorna hösten 2001. 
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Påkänningarna i de undre lagren och undergrund 
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Figur 10 Deflektionen (D60) för de olika sträckorna hösten 2001.  
 
Kommentarer 
Provsträckorna på gatan uppvisade 2001 krökningsradier mellan 133–263 m med 
det lägsta värdet för sträcka 1 innehållande bergkross. Det lägre värdet kan bero 
på att denna sträcka har tunnare lager med bergkross jämfört med den andra 
referensen (sträcka 2) som erhåller markant högre krökningsradie (216 m). 
Sträcka 1 har också sämre bärighet i underliggande lager/undergrund än övriga 
sträckor (är också tunnare). De flesta av provsträckorna med asfaltgranulat erhöll 
högre krökningsradier än referenserna med bergkross. Det stämmer även väl 
överens med erfarenheterna från treaxialprovningen där styvhetsmodulen på 
granulatblandningar ofta ligger högre än de med naturmaterial. Krökningsradien 
ligger i de flesta fall över 200 m, vilket indikerar på förhållandevis bra bärighet 
(styvhet) med tanke på trafikmängden. Enligt mätningen från 2002 har bärigheten 
i de övre lagren ökat genom trafikens efterpackning och åldring av de 
bitumenbundna lagren. Det krossade asfaltlagrets tjocklek (eller bärlagergruset) 
varierar mellan sträckorna vilket försvårar en direkt jämförelse mellan sträckorna. 
Sträckorna 1, 5 och 6 har ungefär samma tjocklek och sträckorna 2, 3 och 4 är 
någorlunda likvärdiga. 

Om gång- och cykelbanorna studeras erhöll enligt mätningen från 2001 
provsträckan med asfaltgranulat lägre krökningsradie än referensen. Enligt 
mätningen från 2002 har krökningsradien ökat men fortfarande är den högre för 
referensen. Om gång- och cykelbanan jämförs med gatan så är bärigheten 
(styvheten) mindre på grund av den tunnare asfaltbeläggningen. 

Bärigheten i de under lagren och undergrunden varierar mellan sträckorna 
vilket tyder på att de underliggande materialen skiljer sig åt. I några fall verkar 
bärigheten vara förhållandevis låg medan den i ett annat fall är hög. Skillnader i 
lagertjocklekar och materialsammansättning är sannolikt orsaken. De över lag 
något lägre D60-värdena från mätningen 2002 beror sannolikt på att de 
underliggande lagren satt sig under det senaste året.  
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7.6.2 Spårbildning 
På sträckorna i gatan har tvärprofilen mätts med hjälp PRIMAL. I 5 linjer per 
sträcka uppmätts tvärprofilen tvärs gatan och ur profilerna kan spårdjup, 
spårbredd, spårarea och tvärfall beräknas. Enligt mätningen från den 24 oktober 
2001 förelåg ingen tydlig spårbildning på någon av sträckorna. Anledningen till 
det positiva resultatet kan vara att asfaltgranulatet trafikerades under en längre tid 
innan beläggningen lades, relativt tjock asfaltbeläggning (72 mm) och låg andel 
tung trafik. Enligt höstmätningen från 2002 som gjordes med rätskiva förelåg 
ingen nämnvärd spårbildning. 
 

 
Bild 21 Provsträckorna på Herkulesgatan efter drygt ett års trafik. Ingen 
nämnvärd spårbildning har hittills konstaterats.  
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8 Användning av asfaltgranulat i gång- och 
cykelvägar  

8.1 Provvägsförsök i Stockholm 
Fem fältförsök med återvinning av krossad asfalt i bärlager på gångbanor (GC-
väg) har utförts i Stockholm. Det första försöket utfördes 1999 på 
Kvarnhagsgatan. Ytterligare två försök utfördes sensommaren och hösten 2000 på 
Fatbursgatan och Västertorpsvägen. Sommaren 2001 utfördes ett försök på 
Malteholmsvägen och sommaren 2002 lades fräsmassor av asfalt i trottoarer på 
Ångermannagatan i Vällingby. Sammanlagt ingår 17 prov- eller referenssträckor i 
undersökningarna. Asfaltgranulat (fräsmassor) har ersatt bärlagergrus och/eller 
AG-lagret. I ett fall har kall återvinningsmassa testats som bärlager i stället för 
AG. Referenserna utgörs av sträckor med konventionell uppbyggnad för GC-
vägar i Stockholm (200 mm förstärkningslager + 50 mm AG16 + 25 mm ABT 8). 
Försöken finns utförligt beskrivna i VTI notat 2-2002. En sammanställning över 
bärighetsmätningarna med fallvikt ges i följande avsnitt. Det är viktigt att påpeka 
att samtliga krökningsradier är temperaturkorrigerade till +10°C. På så sätt kan 
olika objekt jämföras med varandra men även undergrundens beskaffenhet måste 
beaktas och kan inverka på styvheten i de övre lagren. Vid utförandet packades 
materialen med hjälp av gångbanevält. 
 
8.1.1 Kvarnhagsgatan, Hässelby 
Provsträckor 
Provsträckorna utfördes enligt ett program som utarbetats av Stockholm Konsult, 
Gatu- och Fastighetskontoret och VTI gemensamt. Sträckorna hade följande 
uppbyggnad: 
 
 Tjocklek Typ av lager 
Sträcka 1   
Slitlager 25 mm ABT8/B180 
Bärlager 1 80 mm Asfaltgranulat 
Bärlager 2 170 mm Bärlagergrus 
Sträcka 2   
Slitlager 25 mm ABT8/B180 
Bärlager 150 mm Asfaltgranulat 
Sträcka 3   
Slitlager 25 mm ABT8/B180 
Bärlager 1 50 mm AG16/B180 
Bärlager 2 150 mm Asfaltgranulat 
Sträcka 4   
Slitlager 25 mm ABT8/B180 
Bärlager 1 50 mm Asfaltgranulat med tillsatts av 1,5 % emulsion 
Bärlager 2 200 mm Bärlagergrus  
Referens   
Slitlager 25 mm ABT8/B180 
Bärlager 1 50 mm AG16/B180 
Bärlager 2 200 mm Bärlagergrus 
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Figur 11 Krökningsradien (R) för de olika sträckorna höstarna 1999–2002. 
 
Bärigheten (styvheten) i de övre lagren har för sträckorna 1–2 minskat något efter 
det första året för att sedan plana ut under följande år. Dessa två sträckor har bara 
25 mm av ABT-beläggning direkt på ett lager av asfaltgranulat eller kombina-
tionen asfaltgranulat + bärlagergrus. På sträcka 3 som har två lager av asfalt, ABT 
+ AG, lagd på asfaltgranulat har bärigheten legat oförändrad under de senaste 
åren. Sträcka 4 med emulsionsinblandning i granulatet (tänkt att ersätta AG) lagd 
på bärlagergrus uppvisar oförändrade värden mellan 1999 och 2002. Referensen 
med ABT + AG + bärlagergrus har däremot haft en nedåtgående trend de senaste 
åren  

Om påkänningarna på de övre lagren studeras vidare uppvisar sträcka 3 högst 
bärighet (styvhet) med bättre värden på både töjning och krökningsradie jämfört 
med referenssträckan och övriga provsträckor. Sträcka 3 är också den sträcka som 
kan sägas ha den kraftigaste konstruktionen med bitumeninnehåll i samtliga lager. 
Det är möjligt att värmen från AG-massan (50 mm massa) fick som följd att 
granulatet i lagrets övre del kan ha härdat ihop. Denna sträcka uppvisar också de 
lägsta variationerna mellan mätpunkterna av samtliga.  

Sträcka 3 och referensen har mycket bra bärighet med tanke på att det är en 
trottoar. Sträckorna 1 och 2, båda med endast ett tunt slitlager direkt på granulat, 
verkar ha blivit för klena. Även sträcka 4 har sannolikt för svag bärighet för GC-
vägar. Om granulatet med tiden binder ihop, vilket ibland sker på trafikerade 
vägar genom trafikarbetet brukar bärigheten öka och ibland markant. Denna effekt 
verkar ha uteblivet vid Kvarnhagsgatan, vilket inte är förvånande eftersom ingen 
trafikrelaterad efterpackning sker på en trottoar.  
 
Fuktinnehåll i asfaltgranulat 
Hösten 2001 togs prov (i provgropar) på asfaltgranulatet på några sträckor för 
bestämning av fuktinnehåll. Eftersom trottoaren gränsar mot gräsmattor och delvis 
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högre belägen terräng finns viss risk för att vatten skall tränga in i de obundna 
lagren under asfaltbeläggningen.  

 
Tabell 6 Vattenkvoten i lagret med asfaltgranulat hösten 2001. 

Provsträcka Nivå Vattenkvot 
vikt-% 

2 Övre lagret 2,2 
2 Undre lagret 2,5 
3 Övre lagret 2,1 
3 Mellersta lagret 2,3 
3 Undre lagret 3,7 

 
Vattenkvoten i asfaltgranulatet låg på oväntat låga nivåer och ingenting tyder på 
att vatten infiltrerat från intilliggande terräng. I bärlagergrus anses vatten-
innehållet normalt ligga på ca 60 % av optimal vattenkvot (3–4 %) enligt 
erfarenheter från kontrollsträckor. I detta fall ligger värdena något lägre. 
 
8.1.2 Fatbursgatan, Södermalm (marksten) 
Provsträckor 
Provsträckorna ligger på en trottoar med betongmarkplattor utmed Fatbursgatan. 
De två övre lagren är desamma medan bärlagret i provsträckorna utgörs av 200 
eller 250 mm asfaltgranulat medan referensen har 50 mm AG. Försöket utfördes 
under augusti 2000.  
 
 

Sträcka 1 (20m) Sträcka 2 (20m) Sträcka 3 (18m)

50 mm Btg-plattor 50 mm Btg-plattor 50 mm Btg-plattor

30 mm sättsand 30 mm sättsand 30 mm sättsand

250 mm granulat 200 mm granulat 50 mm AG

 
 
Figur 12 Provsträckor på Fatbursgatan. Betongplattornas storlek var 
350x350x50 mm. 
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Figur 13 Beräknade krökningsradier (medelvärden) från fallviktsmätning på 
Fatbursgatan höstarna 2000, 2001 och 2002. 
 
Enligt VTI:s expert på marksten går det att fallviktsmäta på betongmarkplattor. 
Den erhållna mätdatan verkar styrka detta även om nedsjunkningen i viss mån kan 
påverkas av fallviktsplattans placering på marken (markstenen). 

Sträckan med 250 mm granulat verkade ha erhållit något bättre bärighet 
(styvhet) än referensen som har konventionell uppbyggnad. Samtliga sträckor 
erhöll bättre bärighet 2001 jämfört med 2000 när sträckorna var relativt nylagda. 
Resultaten var dock lägre vid den sena höstmätningen 2002. Mätningen utfördes 
dock efter det att de övre lagren i konstruktionen både hunnit frysa och tinat efter 
en kall period under hösten. Värdena är betydligt lägre än vid t.ex. Hässelby. 
Erfarenheterna av fallviktsmätningar på marksten är dock ringa varför det är svårt 
att bedöma bärighetsnivån för denna konstruktionstyp. Mätningarna får i första 
hand ses som en relativ, jämförande studie. 
 
8.1.3 Västertorpsvägen 
Provsträckor 
Försöket syftade till att undersöka möjligheterna till att använda fräst, gammal 
asfaltbeläggning som bärlagergrus vid utformning av gångbana med slitlager av 
asfalt. Slitlagret bestod i detta fall av 25 mm ABT8. De fyra provsträckorna 
innehöll bärlager av fräsmassor lagt i ett eller flera lager och med varierande 
tjocklek. Referensen utgjordes av AG + bärlagergrus.  
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Figur 14 Provsträckor på Västertorpsvägen.  
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Figur 15 Beräknade krökningsradier från fallviktsmätning (medelvärden) på 
Västertorpsvägen. 
 
Bärigheten (styvheten) i de övre lagren ökade under de första åren och framför allt 
under det andra året. Krökningsradien låg enligt mätningen från 2002 mellan  
100–159 m. Flera av provsträckorna med asfaltgranulat som bärlager uppvisade 
högre värden än referensen. Anmärkningsvärt är att referensen i detta försök 
uppvisar betydligt lägre bärighet än i Hässelby trots motsvarande uppbyggnad. 
Om provsträckorna med enbart slitlagerbeläggning direkt på asfaltgranulat 
jämförs så ligger värdena något högre vid Västertorp.  
 
8.1.4 Malteholmsvägen, Hässelby 
Provsträcka och fallviktsmätning 
Sommaren 2001 lades en gångbana på ca 200 m med asfaltgranulat (20 cm 
fräsmassor) som bärlager och ABT8 (3 cm) som slitlager. Asfaltgranulatet lades i 
två lager, 2 * 10 cm, och med asfaltläggare. I december 2001 och november 2002 
utfördes en fallviktsmätning. Temperaturen hade innan mätningen legat omkring 
+5°C under en längre tid. Resultaten redovisas i tabell 7. 
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Tabell 7 Fallviktsdata från 2001 och 2002, Malteholmsvägen. 
 D60 

µm 
Krökningsradie 

m 
 2001 2002 2001 2002 
Medelvärde: 171 161 81 107 
Standardav.: 32 32 16 18 
Minvärde: 108 108 59 71 
Maxvärde: 225 202 111 142 
 
Krökningsradien ligger på en högre nivå för detta objekt jämfört med 
motsvarande beläggning (enbart ABT8-beläggning) på Kvarnhagsgatan och 
Västertorpsvägen. En förklaring kan vara att asfaltgranulatet lades med läggare i 
två lager om vardera 10 cm och att arbetena utfördes under sommaren, vilket kan 
vara gynnsamt för packningen av asfaltgranulatet (värme underlättar packningen, 
partiklarna kan klibba ihop). Krökningsradien har också ökat efter det första året.  
 
8.1.5 Ångermannagatan, Vällingby 
Provsträckor och fallviktsmätning 
För att studera möjligheterna att både ersätta obundet och bundet bärlager (AG) 
med asfaltgranulat (fräsmassor) lades sommaren 2002 tre sträckor på en gångbana 
i Vällingby, Stockholm. Sträckorna hade följande uppbyggnad: 
 
• 1, 230 mm asfaltgranulat + 45 mm ABT8 
• 2, 250 mm asfaltgranulat + 25 mm ABT8 
• 3, referens, 200 mm förstärkningslager + 50 mm AG16 + 25 mm ABT8 
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Figur 16 Beräknade krökningsradier (R) från fallviktsmätning 2002. 
Ångermannagatan, Vällingby. 

 
Asfaltbeläggningens tjocklek har stor inverkan på resultatet. Det bästa resultatet 
uppvisade referenssträckan med 75 mm asfalt och bärlagergrus. Bärighetsnivån på 
sträcka 1 är sannolikt tillräcklig för en gång- och cykelbanan medan sträcka 2 med 
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den tunnaste asfaltkonstruktionen ligger på gränsen för vad som kan vara 
acceptabelt. Sannolikt blir bärigheten bättre nästa år när asfaltgranulatet hårdnat 
till. 
 
8.2 Provsträckor på GC-väg i Göteborg 
På Herkulesgatan i Göteborg byggdes sommaren 2001 en gång- och cykelväg 
med krossad asfalt i bärlager. Resultaten redovisades i föregående kapitel. 
Krökningsradien låg enligt fallviktsmätningen från den första hösten på drygt 
70 m för sträckorna med asfaltgranulat och på knappt 100 m för referensen med 
bergkrossmaterial. Efter drygt ett år hade krökningsradien ökat och värdena låg på 
78 m för asfaltkrossen och 113 m för referensen. Under hösten 2002 mättes 
bärigheten med fallvikt. 
 
8.3 Kontrollobjekt i Jönköping 
I den inventering som utfördes i Jönköping mättes bärigheten på en gång- och 
cykelbana vid Vätterstranden. Krökningsradien låg på 58 m enligt fallvikts-
mätning från hösten 2001. Vägen var 14 år gammal och hade inga skador. 
Beläggningen utgjordes av knappt 4 cm ABT8. Inga hela kärnor erhölls vid 
provborrningen. 
 
8.4 Provsträckor på GC-väg i Linköping 
På Ekängsvägen i Linköping byggdes under vintern och sommaren 2001/2002 en 
gång- och cykelbana. Grusbärlagret ersattes med 8 cm asfaltgranulat, 0–18 mm. 
På en mindre del av vägen lades också krossad betong som förstärkningslager. En 
mindre referenssträcka med bärlager av naturmaterial lades också in i vägen. 
Slitlagret utgjordes av 3,5 cm ABT11. Den totala överbyggnadstjockleken är 
50 cm.  

Asfaltgranulatet lades ut med asfaltläggare och kom från ett större 
mellanupplag med krossad asfalt (schaktmassor). Samma material ingår i 
laboratorieprovningarna, vilka redovisas i VTI notat 31-2002. Bindemedelshalten 
låg på 3,8 %. Treaxialprovningen av olika asfaltgranulat visade att materialen från 
Linköping tillhörde de prov med de bättre resultaten med avseende på E-modul 
och stabilitet.  
 

 
Bild 22 Utläggning av asfaltgranulat på GC-vägen till Ekängen, Linköping. 
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Bild 23 Nylagt lager efter packning. 
 

 
Bild 24 Provsträcka 3 hösten 2002. 
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Figur 17 Beräknade krökningsradier (R) från fallviktsmätning 2002. Ekängen, 
Linköping. 



VTI notat 32-2002 47 

 
Påkänningarna i de undre lagren och undergrund 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

Sträcka 1, granulat+krossad
betong

Sträcka 2,
bärlager+bergkross

Sträcka 3,
granulat+bergkross

D
60

, m
m

 

Figur 18 Deflektionen (D60) för de olika sträckorna hösten 2001.  
 
 
Kommentarer 
Sträckan med både krossad betong och krossad asfalt uppvisade det bästa 
resultatet med markant bättre bärighet i de övre lagren. Sträckan med krossad 
asfalt istället för bärlagergrus har ca 40 % högre bärighet (styvhet) än referensen. 
Undergrunden är samtidigt lägre för referensen vilket kan ha påverkat packningen 
av bärlagergruset. 
 
8.5 Sammanfattande kommentarer till GC-vägar 
I många fall uppvisar provsträckorna med asfaltgranulat som bärlager 
motsvarande eller bättre bärighet än referenserna med naturmaterial. 
Krökningsradierna varierade beroende på konstruktionens ålder, asfaltens och 
granulatets tjocklek. På några sträckor har underliggande lager eller 
undergrundens beskaffenhet påverkat resultatet. I många fall har bärigheten ökat 
under de första åren och ibland betydligt. I de fall konstruktionen blivit för svag 
har bärigheten i de övre lagren minskat med tiden. Enligt mätningarna från 
höstarna 2001 och 2002 låg krökningsradien mellan 34–162 m för de olika 
sträckorna. Sannolikt har packningsinsatsen vid utförandet haft en stor inverkan 
på resultatet. Det är ibland svårt att använda tunga vältar när gångbanor skall 
åtgärdas och möjligheterna till vibrering är begränsade. Bärigheten verkar dock i 
de flesta fall vara tillräcklig och som tidigare nämnts i nivå med eller bättre än 
bärlagergrus.  

I Västertorp fanns det sträckor med enbart asfaltgranulat och ABT som hade 
högre bärighet än referensen med förstärkningslager av naturmaterial, AG och 
ABT. På Ångermannagatan var resultatet det motsatta med bättre bärighet för 
referensen. På Malteholmsvägen som har 3 cm asfalt och 20 cm krossad asfalt var 
bärigheten god trots den tunna beläggningen. En orsak till skillnaderna i resultaten 
kan t.ex. vara att kvaliteten på utförandet varierat, skillnader mellan asfalt-
granulaten och att beläggningstjockleken avviker mot det nominella.  
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Asfaltgranulatets totala lagertjocklek eller utlagd lagertjocklek verkar inte ha 
påverkat bärigheten i någon bestämd riktning. Lagertjocklekarna varierade mellan 
80–250 mm. Enligt treaxialprovningarna är det främst stabilitetsegenskaperna och 
inte styvheten som kan vara kritiskt för hur utlagd lagertjocklek.  

Uppföljningarna har hittills visat att asfaltgranulat verkar vara lämpligt som 
bär- eller förstärkningslager på gång- och cykelvägar ur lastfördelande synpunkt. 
Risken för statiska laster från tunga fordon bör dock beaktas när den här typen av 
material används eftersom materialet kan ha lägre stabilitet än naturmaterial. Av 
den anledningen bör inte konstruktionen ha ett alltför tunt lager av asfalt. Ett 
slitlager på 100 kg/m² rekommenderas. Efterpackningen på en GC-väg blir 
betydligt mindre än på en gata/väg och därför hårdnar materialet inte till i samma 
utsträckning. Mätningarna antyder dock att en viss härdning kan ske, vilket 
förutom en bärighetstillväxt även bör förbättra materialets resistens mot 
permanenta deformationer genom den förstyvning som lagret får. 
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9 Diskussion och rekommendationer 
Uppföljningarna visar att krossad asfalt kan användas som obundet material till 
bär- och förstärkningslager på gång och cykelvägar samt på de flesta gator och 
vägar. Bindemedelsinnehållet, korngraderingen, andelen stenmaterial, vatten-
innehållet, temperaturen och packningsarbetet är faktorer som påverkar 
egenskaperna hos lager med asfaltgranulat. Efterpackningen från trafiken i 
kombination med sommarvärme medför med tiden en betydande förhårdning och 
bindning av materialet vilket förbättrar egenskaperna i lager av krossad asfalt. Det 
är vanligt att asfaltgranulatet, på mer trafikerade gator/vägar, binder ihop till ett 
asfaltlager.  

En viktig förutsättning för ett bra resultat är att utläggningen och packningen 
görs på ett noggrant sätt. Krossade schaktmassor kan vara särskilt lämpliga 
eftersom bitumeninnehållet är relativt lågt och andelen obundet stenmaterial högt. 
Undersökningar i fält och på laboratoriet har visat att den här typen av material 
kan få lika bra eller bättre lastfördelande förmåga än t.ex. krossade bärlager-
material av berg. Mer kritisk är stabiliteten om bindemedelsinnehållet är för högt 
eller om massorna packas alltför dåligt. Asfaltgranulat skall inte användas på ytor 
där statiska belastningar kan förväntas förekomma, t.ex. parkeringsplatser, 
eftersom risken då är stor för deformationer.  

Efter krossning och sortering används samma förfaringssätt som vid utläggning 
av bärlagergrus, dvs. vattning, omsorgsfull packning och packningskontroll. 
Asfaltgranulat kan vara svårpackat, vilket måste beaktas om resultatet skall bli 
bra. En viss efterpackning kan uppstå i hjulspåren, särskilt om massorna 
innehåller stor andel asfaltgranulat eller om lagren är tjocka. Lämplig tjocklek vid 
utläggningen är 8–15 cm per lager. Det bästa resultatet fås också om materialet 
läggs ut under den varma årstiden. Vattningen bör ske i omedelbar anslutning till 
vältningen eftersom vattnet snabbt rinner igenom det till en början porösa och 
öppna materialet. Det kan vara en stor fördel om de utlagda massorna trafikeras en 
tid (några veckor) innan de läggs över med bundna lager. På så sätt kan den 
initiala spårbildningen tas upp vid läggningen av de nya asfaltmassorna. Nypackat 
asfaltgranulat går bra att trafikera eftersom ytan blir jämn och förhållandevis 
dammfri jämfört med konventionella bärlagermaterial. Packningsmaskinerna bör 
vara tunga (15 ton) och packa med låg frekvens och hög amplitud för att 
materialet skall få en bra komprimering på djupet. Oscillerande vältar anses vara 
särskilt lämpliga för packning av asfaltgranulat. Om vägen/gatan skall trafikeras 
är det en fördel om ytan slutligen packas (knådas) med hjälp av en gummiklädd 
slätvalsvält. Vatteninnehållet i asfaltgranulatet skall vid packningen ligga nära 
eller något över det optimala. Packningskurvan kan bestämmas genom tung 
instampning och optimal vattenkvot brukar ligga mellan 4–6 %.  
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