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Sammanfattning
I samband med ombyggnaden av väg 46, delen Blidsberg–Trädet (6 km) har 
krossad asfalt testats som obundet bärlager. Drygt 12 000 ton asfaltbeläggning 
togs bort från den gamla vägen varav 1 500 ton hade inslag av vägtjära. På en 
begränsad sträcka (1 km) förekom ett lager av tjärimpregnerat grus i 
asfaltkonstruktionen. Dessa massor lagrades separat, nedkrossades och användes 
dels till obundet bärlager i en provsträcka på väg 46, dels som bärlager på en 
intilliggande gång- och cykelbana. Bärlagermassorna lades efter en kort tid över 
med tät asfaltbeläggning. I provvägen ingår som jämförelse en sträcka med
konventionellt bärlager av krossat berg (ordinarie åtgärd).

Provvägen har under 2002/2003 undersökts med avseende på bärighet, jämnhet
och spårbildning. På laboratoriet analyserades asfaltmassorna med avseende på 
kornstorleksfördelning, bindemedelshalt, bindemedelsåldring och innehåll av tjära 
och 16PAH.

1 Krossad asfalt i obundna lager 
Asfaltgranulat som är benämningen på krossad, mald eller fräst asfalt återvinns 
huvudsakligen inom följande områden:
¶ Asfaltåtervinning – asfaltmassa, bindemedel, stenmaterial och/eller vatten 

tillsätts
¶ Bär- och förstärkningslager – stenmaterial och/eller vatten tillsätts 
¶ Grusslitlager – stenmaterial och/eller vatten tillsätts, ytan förseglas eller 

ytbehandlas

Vid sidan om återvinning till ny asfaltbeläggning används asfaltgranulat även till 
bärl- och förstärkningslager utan inblandning av bindemedel. Ibland tillsätts 
stenmaterial men oftast används granulatet som det är. I flera länder rekommen-
deras 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 från vägen.

Asfaltgranulat har sedan slutet av 1980-talet i vissa kommuner använts till 
bärlager på gång- och cykelvägar och på både låg- och högtrafikerade gator/vägar. 
Erfarenheterna är överlag positiva men det är viktigt att utförandet (läggning, 
vattning, packning) görs på ett mycket noggrant sätt för att inte vägen skall bli 
känslig för efterpackning.

En kartläggning över asfaltgranulat med inriktning på egenskaper, material-
sammansättning, packning och lämpliga provningsmetoder finns redovisat i VTI 
notat 31-2002. Frågor som berör erfarenheter från provvägsförsök och 
inventeringar av äldre vägar samt krav vid utförandet i fält behandlas i VTI notat 
32-2002.

Uppföljningarna visade att asfaltgranulat kan användas som obundet material
till bär- och förstärkningslager på gång och cykelvägar samt på de flesta gator och 
vägar. Bindemedelsinnehållet, korngraderingen, andelen stenmaterial, vatteninne-
hållet, temperaturen och packningsarbetet är faktorer som påverkar egenskaperna 
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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 som tidigare nämnts 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 bärlagermaterial 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 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 %.

2 Återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial 
I asfalt förekommer normalt inte nämnvärda mängder föroreningar men i äldre 
beläggningskonstruktioner (före 1973) kan stenkolstjära förekomma. Stenkolstjära 
var tidigare ett viktigt råmaterial för framställning av t.ex. impregneringsmedel,
färger, läkemedel och bindemedel/vidhäftningsmedel till vägbeläggning (vägtjära, 
asfalttjära). Vägtjära kan förekoma i alla typer av asfaltkonstruktioner och över 
hela det äldre vägnätet men eftersom användningen upphörde 1973 är det 
huvudsakligen i de understa beläggningslagren tjära idag kan påträffas.

Enligt ett EU-beslut från 1 januari 2002 har asfaltbeläggningar med innehåll av 
stenkolstjära på grund av sitt höga innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen
klassats som farligt avfall (svensk författningssamling, avfallsförordningen). Det 
är i dagsläget oklart hur haltgränserna för de cancerframkallande ämnena
(sannolikt bestämda genom 16PAH) kommer att se ut (diskussioner förs med
Naturvårdsverket). Möjligheterna att destruera eller deponera större mängder av 
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tjärkontaminerade massor är i praktiken begränsade och mycket kostsamma varför 
kontrollerad återvinning utan risk för miljön är det mest realistiska alternativet. 
Miljömyndigheterna måste dock informeras och godkänna ett sådant förfarande. 
Om tjära förekommer eller påträffas i beläggningen under grävning eller fräsning 
skall detta anmälas till ansvarig miljömyndighet. Returasfalt innehållande tjära 
skall också särskiljas och lagras separat från de ”rena” asfaltmassorna. Tjärhaltiga 
massor känns igen på sin karakteriserande stickande lukt men kan även indikeras 
genom UV-lampa + vit färg baserad på lösningsmedel. Vid återvinning av 
tjärhaltiga material rekommenderas i första hand kall eller halvvarm återvinning 
med emulsion eller mjukbitumen. De återvunna massorna skall användas till 
bundet bärlager under tät asfaltbeläggning. Asfaltgranulat innehållande lägre 
halter av PAH kan också återvinnas till bärlager under en tät asfaltbeläggning utan 
risk för utlakning. Fältförsök (VTI notat 45-2002) har visat att risken för 
utlakning verkar vara mycket liten vid kontrollerad återvinning enligt dessa 
metoder. Äldre vägar med betydande innehåll av vägtjära i de undre asfaltlagren 
har enligt fältstudier inte heller uppvisat nämnvärd utlakning enligt de översiktliga 
undersökningar som hittills utförts. Mot den bakgrunden bedöms inte 
återvinningen av asfaltgranulaten på väg 46 mellan Blidsberg–Trädet utgöra en 
risk för miljön. De aktuella massorna hade dessutom ett relativt lågt innehåll av 
16PAH enligt provningen av krossmassorna.

3 Provsträckor på väg 46, Blidsberg–Trädet
Sträckorna ligger ca 1,5 km norr om Blidsberg i närheten av rastplatsen. De 
uppbrutna, gamla massorna med inslag av tjära lagrades i 1–2 månader
(mars/april) i ett mellanupplag placerad i en av de nya skärningarna utmed vägen. 
Massorna krossades i två steg till sorteringen 0–35 mm. Innan massorna lades ut 
låg de i upplag i ca 2 månader (april/maj). Asfaltgranulatet lades ut i ett lager av 
ca 8 cm och packades både med stålvals- och gummihjulsvält. Vid packningen 
vattnades materialet. Cirka 2 veckor efter utläggningen lades bärlagret över med
AG (juni) och denna del av vägen öppnades för trafik. I slutet av sommaren
(månadsskiftet augusti/september) lades bindlagret. Eventuell initial spårbildning 
(t.ex. från asfaltgranulatet) kan genom detta förfarande justeras genom påförandet 
av bindlagret. I juni 2003 lades slutligen slitlagret. 

Sträcka 1 (provsträcka) 
¶ Slitlager av tunnskiktsbeläggning (försommaren 2003) 
¶ Bindlager av ABT16 (60 mm, 2002) 
¶ Bärlager av AG22 (65 mm, 2002) 
¶ Krossad asfalt (80 mm)
¶ Förstärkningslager (67 cm)

Sträcka 2 (referens) 
¶ Slitlager av tunnskiktsbeläggning (försommaren 2003) 
¶ Bindlager av ABT16 (60 mm, 2002) 
¶ Bärlager av AG22 (65 mm, 2002) 
¶ Grusbärlager (80 mm)
¶ Förstärkningslager (67 cm)
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4 Undersökning av utlakning på befintlig väg 
(gamla väg 46) 

I samband med vägarbetena gjordes en begränsad miljöundersökning för att se om
vägtjära (16PAH) hade lakat ut i underliggande vägmaterial. Omedelbart efter det 
att beläggningen grävdes bort togs två prov på följande nivåer: 

¶ 5–10 cm – bärlagergrus 
¶ 50–60 cm – sand (undergrunden) 

Ytan på det obundna lagret hade en doft av tjära. Inget prov togs dock på ytlagret. 
Analysresultaten framgår av tabell 1. Beläggningens tjocklek var vid provtag-
ningssektionen ca 20 cm med ett tunt lager av tjärimpregnerad vägbana i botten. 
Impregnerade ytor ytbehandlades efter kort tid (några veckor), vilket innebär att 
vägytan endast låg öppen för trafik under kort tid. Om ytbehandlingen innehöll 
tjära är inte känt. 

Tabell 1 PAH-halten i underliggande obundet material 
på den gamla vägen (väg 46).
Djup, cm 5–10 50–60
Prov 46 1–1 46 1–2 

mg/kg TS mg/kg TS 
PAH, summa cancerogena <0,2 <0,2
PAH, summa övriga <0,3 <0,3

Resultaten indikerar preliminärt att eventuell PAH-transport till underliggande 
djupare lager (> 0,1 m) är ringa. Inga PAH detekterades vare sig på nivå 
0,05–0,1 m eller 0,5–0,6 m.

5 Analyser av asfaltgranulatet 
I april 2002 togs ett större prov på uppbruten asfalt på mellanupplaget vid väg 46. 
Proverna analyserades med avseende på bindemedelshalt, tjärförekomst och PAH-
innehåll.

I maj 2002 togs fem prov från upplaget av krossad asfalt (0–35 mm) för 
kontroll av bindemedelshalt, bindemedelsegenskaper, kornkurva och PAH-halt.
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Bild 1 Mellanupplag av krossad asfalt. Upplaget låg i väglinjen 
utmed en nybyggd etapp av vägen. 

Bild 2 Krossad asfalt till bärlager. 

5.1 Bindemedelshalt och kornkurva 
På ett sammanslaget prov av asfaltgranulatet bestämdes granulatkurvan enligt 
tvättsiktning, den extraherade kornkurvan och bindemedelshalten (figur 1). 
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Figur 1 Bindemedelshalt och kornkurva på asfaltgranulat. 

Bindemedelshalten i asfaltgranulatet låg på 4,0 %. Granulatkurvan är typisk för 
krossad asfalt med lågt finmaterialinnehåll och relativt låg andel partiklar större 
än 16 mm. Även kornkurvan från extraherat material är representativt för 
returasfalt av ABT- och AG-beläggningar.

Enligt en inventering av returasfalt låg bindemedelshalten för krossade 
schaktmassor (som i detta fall) i medeltal på 3,8 % (VTI notat 31-2002) medan
fräsmassor hade högre bindemedelsinnehåll, 5,6 %. Kornkurvan på tvättsiktat 
granulat utmärktes av låg andel finmaterial (<0,063 mm) och även andelen grövre 
material (>16 mm) är lägre i krossad asfalt än i grusbärlager. Därför kan det vara 
motiverat att blanda in 10–20 % makadam i asfaltgranulat om materialet skall 
användas till bärlager.

5.2 Åldring av bindemedlet 
Återvunnet bitumen från tre borrkärnor på sträcka 1 har analyserats med avseende 
på penetration och mjukpunkt.

Tabell 2 Återvinning och analys av bindemedel från asfaltgranulat. 
Penetration, 0,1 mm Mjukpunkt, °C 

29 (29, 30,29) 58 (58, 58)

Bindemedlet bedöms inte vara alltför åldrat utan ligger på normala värden för
äldre asfaltbeläggningar. Bindemedlet verkar sålunda vara lämpligt för asfalt-
återvinning.

Materialsammansättningen och bindemedlets egenskaper pekar mot att de 
krossade asfaltmassorna är representativa för krossade schaktmassor från 
asfaltbeläggningar och bör därmed vara lämpliga för återvinning till bärlager.
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5.3 Tjärinnehåll och PAH-halt 
5.3.1 Provtagning i april på uppbruten asfalt (riktad provtagning) 
Prov av asfaltkakor (4 hinkar, ca 60 kg) med inslag av vägtjära togs från 
mellanupplaget. I fält grovkrossades asfaltkakorna med hjälp av skopan från en 
grävmaskin. På VTI krossades provet i två käftkrossar innan två prov delades ned 
för analys av 16PAH. Provet hade vid rumstemperatur lukt av tjära och ett tydligt 
utslag av tjära erhölls även med färg + UV-lampa. Bindemedelshalten i provet låg 
på 6,2 %. Den höga bindemedelshalten tyder på att provet bestod av hög andel 
slitlagerbeläggningar (ABT). 

Bild 3 Mellanupplag för tjärkontaminerade massor. 

Bild 4 Ett lager med tjärimpregnerat grus förekom längst ned i beläggningen. 

Totalhalt av PAH 
Provet har av ALcontrol i Nyköping analyserats (GC/MS-analys) med avseende 
på totalhalt av 16PAH och enskilda 16PAH. Den inledande provberedningen 
utfördes på VTI. Två delprov extraherades med xylen varvid ett extrakt bestående 
av bindemedel (bitumen och tjära) och lösningsmedel erhölls. Utifrån uppgifter 
om provets vikt och mängden extrakt har halten 16PAH på provmaterialet
beräknats, vilket redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3 PAH-analys på uppbruten asfaltbeläggning från väg 46, Trädet. 
Ämne mg/kg TS
Naftalen 31
Acenaftylen 6
Acenaften 5
Fluoren 51
Fenantren 139
Antracen 29
Fluoranten 97
Pyren 68
Benso(g,h,i)perylen 14
Benso(a)antracen* 51
Chrysen*/trifenylen 42
Benso(b)fluoranten* 42
Benso(k)fluoranten* 14
Benso(a)pyren* 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 21
Dibenso(a,h)antracen* 5
Summa cancerogena PAH (* ovan) 205
Summa övriga PAH 441
Summa 16PAH 646

Summan av 16PAH låg på 646 mg/kg torrsubstans. Stenkolstjäran förekom i ett 
relativt tunt (2–4 cm), impregnerat och ytbehandlat gruslager (se bilden), längst 
ned i asfaltkonstruktionen. Detta bituminösa lager lades enligt uppgift i slutet av 
1950-talet. Övriga lager i vägen utgjordes huvudsakligen av asfaltbetong (ABT) 
och asfaltgrus (AG) med varierande tjocklek. 

5.3.2 Provtagning i maj på krossad asfalt (slumpmässig prov-
tagning)

Sammanlagt fem prov (15 kg vardera) på asfaltgranulatet togs (slumpmässigt) i 
upplaget. Från varje prov togs fem kg material till ett samlingsprov (25 kg), vilket 
i sin tur delades ned till två prov på 2,5 kg vardera. Proven extraherades med
xylen, extrakten slogs ihop till ett analysprov som efter homogenisering
analyserades med avseende på totalhalt av 16PAH och enskilda 16PAH. Utifrån 
uppgifter om provets torrvikt och mängden extrakt har halten 16PAH i 
provmaterialet beräknats. Resultatet redovisas i tabell 4.
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Tabell 4 PAH-analys på krossad asfaltbeläggning från väg 46, Trädet. 
Ämne mg/kg TS
Naftalen 1,0
Acenaftylen 3
Acenaften 0,4
Fluoren 2,7
Fenantren 13,5
Antracen 3,1
Fluoranten 26
Pyren 22
Benso(g,h,i)perylen 5
Benso(a)antracen* 12
Chrysen*/trifenylen 16
Benso(b)fluoranten* 16
Benso(k)fluoranten* 6
Benso(a)pyren* 9
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 5
Dibenso(a,h)antracen* 2,3
Summa cancerogena PAH (* ovan) 67
Summa övriga PAH 78
Summa 16PAH 144

Summan av 16PAH låg i detta prov på 144 mg/kg torrsubstans, dvs. markant lägre 
än för provet av uppbruten asfalt (646 mg/kg TS). Tidigare erfarenheter har visat 
att PAH-innehållet ofta blir betydligt lägre i krossprodukten än vid riktad 
provtagning av tjärkontaminerade asfaltkakor. Orsaken beror på den omblandning
som sker när massorna krossas och sorteras. Krossprodukten är en blandning av 
tjärkontaminerade lager, övriga asfaltlager och en del obundet material som
kommer med vid uppgrävningen. Vid den riktade provtagningen togs provet 
enbart på asfaltkakor med tjära i botten, vilket blir missvisande för slutprodukten 
som omfattar allt material i upplaget.

6 Fallviktsmätning
Bärigheten i vägen har bestämts genom fallviktsmätning. Mätningen utfördes på 
bindlagret den 20 maj 2003. Temperaturen i luften var vid mättillfället ca +13°C. 
Fallviktsmätningen kan, förutom en jämförande, relativ studie av vägkonstruk-
tionerna på väg 46, även ses som en nollmätning, vilken ligger till grund för 
jämförelser med kommande mätningar (bedömning av hållfasthetsutveckling, 
nedbrytning, förstyvning m.m.). Resultaten redovisas i figurerna 2, 3 och 4 samt i 
bilaga 1. 

Krökningsradien
För att beskriva påkänningarna och styvheten i de övre lagren (ca 0–30 cm)
redovisas krökningsradien (R). Krökningsradien beräknas från deflektionerna D0 
och D30. Krökningsradien är ett mått på styvheten i de övre lagren av 
konstruktionen. Krökningsradien beräknas enligt följande: 
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Krökningsradie: R = r2/(2*D0*(D0/D30-1))

D0 och D30 anges i mm. 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. För låg- till medeltrafikerade vägar med
fordonstrafik anses R-värden under 100 m innebära låg bärighet. Värden mellan
100–200 m anses ge acceptabel bärighet medan värden över 200 m innebär högre 
bärighet.

För att mätningarna utförda vid olika tillfällen skall kunna jämföras har 
krökningsradien korrigerats till 10°C: 

R+10°C = (T°C/10)3,08*10-5*h1**2 * D0
*R

där R  =  krökningsradien (m)
T  =  temp. i beläggningen (°C) 
h1  =  beläggningens tjocklek (mm)
D0 =  deflektionen i belastningscentrum (mm)

Töjning i beläggningens underkant 
Ett annat mått som brukar användas för att beskriva påkänningen eller styvheten i 
beläggningen är töjningen. Töjningen beräknas enligt följande:

Beläggningstöjning: e=37,4+(0,988*D0)-(0,533*D30)-(0,502*D60) [Jansson, VTI]. 
D0, D30 och D60 anges i mm, vilket resulterar i en beläggningstöjning (e) i mS.

Även töjningen kan korrigeras för temperaturen (i detta fall +10°C) enligt 
följande:

e+10°C= eber/((T°C/10)^3,08*10-5*h1
2*D0)   [Djärf, VTI] 

T är beläggningstemperaturen vid mättillfället. Beläggningstjockleken (h1) och D0

anges i mm. Om töjningen ligger över 300 mS anses beläggningen ha sämre
bärighet och om den ligger under 150 mS anses den ha mycket bra bärighet.

D60
Påkänningarna i de undre lagren samt undergrunden beskrivs av deflektionen i 
D60. När olika sträckor jämförs är det nödvändigt att känna till om förhållandena 
är likvärdiga utmed vägen. D60-värden mindre än 200 mm anses indikera bra 
undergrundsbärighet medan D60-värden över 300 mm indikerar dålig bärighet. 
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Figur 2 Krökningsradien våren 2003. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Sträcka 1 Sträcka 2 (referens)

Tö
jn

in
g 

(µ
S)

Mot Falköping
Mot Ulricehamn

Figur 3 Töjning i beläggningens underkant våren 2003. 
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Figur 4 Deflektion D60 våren 2003. 

Bärigheten är överlag bra i både de bundna och obundna lagren enligt 
fallviktsmätningen. De övre lagren med asfalt och krossat bärlager av asfalt har 
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likvärdig eller till och med något bättre lastfördelande förmåga än referensen med
konventionellt bärlager. Töjningen i beläggningens underkant är sålunda något 
mindre på provsträckan än referensen. Undergrundsförhållandena bedöms vara 
likvärdiga på de två sträckorna. 

7 RST-mätning
I syfte att följa spårbildningen under första året och vägens jämnhet i längsled 
utfördes en RST-mätning (mätt med 17 lasrar) i maj 2003. Mätningen gjores på 
bindlagret. Resultaten från mätningen redovisas i figurerna 5 och 6. Enskilda 
resultat redovisas i bilaga 2.
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Figur 5 Maximalt spårdjup maj 2003 enligt RST. 
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Figur 6 Jämnhet, IRI, maj 2003 enligt RST. 

Maximala spårdjupen (figur 5) låg efter knappt ett år på 2,5–4,5 mm med de 
högsta värdena i körfältet mot Ulricehamn. Sannolikt utgörs ca 1 mm av slitage 
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från dubbtrafiken medan övrig spårbildning kan tillskrivas efterpackningen från 
den tunga trafiken. Spårbildningen bedöms hittills ha varit liten i riktningen mot 
Falköping med tanke på att trafiken är spårbunden och att andelen tung trafik 
verkar vara stor på väg 46. I riktningen mot Ulricehamn går sannolikt ett större 
antal tunga fordon vilket förklarar den högre spårtillväxten. Provsträckan har 
erhållit likvärdig spårbildning med referensen av konventionellt bärlagergrus. 
Mätningen visar att krossad asfalt kan ha bra stabilitet och fungera 
tillfredsställande på en relativt högtrafikerad väg.

IRI-värdena (figur 6) visar på bra jämnhet i vägens längdled. I körbanan mot 
Ulricehamn något bättre på referensen jämfört med provsträckan men ändå 
tillfredställande.  

8 Sammanfattande kommentarer 
Krossad asfalt har vid tidiga försök visat sig lämpligt som obundet bärlager, vilket 
verkar bekräftas av denna undersökning. Både bärigheten och stabiliteten verkar 
vara jämförbar med referensmaterialet som bestod av krossat bergmaterial. Det 
krossade asfaltmaterialet hade en typisk sammansättning för uppbruten asfalt med 
lågt finmaterialinnehåll, relativt låg andel partiklar större än 16 mm och 
förhållandevis lågt bitumeninnehåll (4,0 %). Den typen av asfaltgranulat har med 
framgång använts till bärlager i flera kommuner på relativt högtrafikerade gator 
och vägar. Mycket viktigt för stabiliteten hos krossad asfalt är att packningen 
utförs på ett noggrant sätt, vilket verkar ha varit fallet på väg 46. Sannolikt har 
den tidiga efterpackningen från trafiken tagits upp av AG-lagret som fick ligga en 
tid innan bindlagret lades. På nybyggda vägar och även när krossad asfalt används 
är det klokt att vänta med det översta asfaltlagret tills materialen i underliggande 
lager hunnit sätta sig. På så sätt minimeras effekterna av den initiala 
spårbildningen (som kan vara betydande).  

Tjärhalten (PAH-halten) låg på relativt måttliga halter i asfaltgranulatet och 
bör inte medföra några miljöproblem för omgivningen. Krosslagret med 
tjärinnehåll blev sammanlagt övertäckt med 3 lager av asfalt, vilket innebär att 
konstruktionen är tät. Lakförsök av asfaltgranulat med relativt lågt innehåll av 
16PAH (ca 100 ppm) har givit ringa utlakning och preliminärt bedömts kunna 
användas till obundet bärlager. Även proven från vägen bestående av bärlager och 
sand tagna under tjärlagret (asfalten) visar att risken för utlakning är ringa (inga 
detekterbara halter av 16PAH kunde mätas). Krossprodukten uppvisade lägre 
16PAH-innehåll än provet från den riktade provtagningen (144 mot 646 ppm TS 
av 16PAH). Orsaken beror på den omblandning som sker när massorna krossas 
och sorteras. Slutprodukten får både en mer homogen blandning av tjärmaterial, 
asfalt och obundna material samt i de flesta fall lägre PAH-halt än de prov som tas 
ut vid en riktad provtagning. Detta måste beaktas vid bedömning av provnings-
resultaten från riktade prov. Det är således mycket svårt att från vägen eller 
upplag av uppbrutna massor ta ut representativa prov. I Vägverkets nyutgivna råd 
och rekommendationer (lägesrapport) för asfaltmassor innehållande stenkolstjära 
finns en vägledning för hur provtagning, provpreparering och provning av tjära 
och PAH skall gå till.



Bilaga 1
Sid 1 (1)

Väg46, Trädet, sträcka 1, mot Falköping
Fallviktsmätning:03-05-20 asfaltgranulat
Sensor Number    :      0      1      2      3      4      5      6 
Sensor Distance  :    0.0   20.0   30.0   45.0   60.0   90.0  120.0 (cm)

Distance Imp  Load   D0   D20   D30 D45 D60 D90 D120  Air Pave K.rad Töjning
       m    kN   µm   µm   µm   µm   µm   µm   µm   °C   °C m mikrostrain

0 4 52,2 334 269 232 177 143 86 60 11,4 15,1 306 167
30 4 51,9 283 227 193 149 120 79 56 11,6 15,1 341 150
60 4 51,8 272 206 170 129 102 66 47 11,9 15,8 276 161
90 4 51,6 171 124 97 61 39 15 5 11,9 14,8 345 133
120 4 51,5 216 154 119 77 48 17 6 11,9 15,5 256 161
150 4 51,5 198 149 116 79 57 28 15 11,9 14,7 322 140
180 4 51,1 245 178 142 101 76 42 27 11,6 15 253 163
210 4 51,2 270 206 171 123 90 51 33 11,6 14,5 288 164
240 4 50,8 210 158 128 94 72 43 29 11,5 15,1 334 138
270 4 50,2 272 205 169 124 98 61 43 11,8 15,5 271 163
300 4 50,7 309 244 207 153 117 67 44 11,4 15,1 296 169
Medel 51,3 253 193 159 115 87 50 33 11,7 15,1 299 156
Min 50,2 171 124 97 61 39 15 5 11,4 14,5 253 133
Max 52,2 334 269 232 177 143 86 60 11,9 15,8 345 169
Std.avv. 0,6 50 44 42 36 32 24 19 0,2 0,4 33 13
Beläggningstemp   (°C) 13

Temperaturkorrigerade värden (10°C)
Väg46, Trädet, sträcka 1, mot Falköping
Fallviktsmätning:03-05-20 Tjocklek beläggn. (mm) 100
Sensor Number    :      0      1      2      3      4      5      6 
Sensor Distance  :    0.0   20.0   30.0   45.0   60.0   90.0  120.0 (cm)

Distance Imp  Load   D0   D20   D30 D45 D60 D90 D120  Air Pave K.rad Töjning
       m    kN   µm   µm   µm   µm   µm   µm   µm   °C   °C m mikrostrain

0 3 52,2 334 269 232 177 143 86 60 11,4 15,1 315 163
30 3 51,9 283 227 193 149 120 79 56 11,6 15,1 349 147
60 3 51,8 272 206 170 129 102 66 47 11,9 15,8 282 157
90 3 51,6 171 124 97 61 39 15 5 11,9 14,8 350 131
120 3 51,5 216 154 119 77 48 17 6 11,9 15,5 260 158
150 3 51,5 198 149 116 79 57 28 15 11,9 14,7 327 138
180 3 51,1 245 178 142 101 76 42 27 11,6 15 258 160
210 3 51 2 270 206 171 123 90 51 33 11 6 14 5 294 161
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Bilaga 2
Sid 1 (2)

RST-mätning
Trädet, 2003-05-12

Spårdjup Spårdjup
Sträcka Distans IRIhö IRIvä 17 lasrar 11 lasrar RRMSvä RRMShö
1 norrut 20 1,99 1,3 3,3 3,3 0,78 0,63
1 norrut 40 1,65 1,73 2,8 2,6 0,79 0,66
1 norrut 60 1,78 2,19 3,3 3,2 0,8 0,65
1 norrut 80 1,09 1,62 3,2 2,9 0,97 0,76
1 norrut 100 1,23 1,16 1,9 1,6 0,95 0,67
1 norrut 120 1,17 1,16 2,4 2,3 0,92 0,67
1 norrut 140 0,74 0,66 2,2 2 1,08 0,72
1 norrut 160 1,08 1,61 2,6 2,4 0,92 0,64
1 norrut 180 0,98 1 2,6 2,3 0,91 0,68
1 norrut 200 1,37 1,32 1,9 1,7 0,85 0,63
1 norrut 220 0,89 1,14 1,7 1,3 0,79 0,62
1 norrut 240 1,51 1,65 2,7 2,4 0,8 0,64
1 norrut 260 1,05 1,24 2,6 2,5 0,81 0,62
1 norrut 280 1,12 1,15 2,5 2,1 0,98 0,77
1 norrut 300 0,93 1,12 3 2,7 0,89 0,69
1 norrut 313 1,18 1,11 2,6 2 0,82 0,69
Medelvärde: 1,24 1,32 2,6 2,3 0,88 0,67
STDAV: 0,34 0,36 0,5 0,5 0,09 0,05
Min: 0,74 0,66 1,7 1,3 0,78 0,62
Max: 1,99 2,19 3,3 3,3 1,08 0,77
2 norrut 20 1,21 1,19 2,6 2,3 1,01 0,9
2 norrut 40 0,85 1,18 2,8 2,6 1,2 0,68
2 norrut 60 1,57 1,44 2,3 2,1 0,84 0,67
2 norrut 80 1,62 1,63 2,2 1,8 0,77 0,68
2 norrut 100 1,53 1,45 2,8 2,7 1 0,74
2 norrut 120 0,98 0,8 2,9 2,7 1,01 0,82
2 norrut 140 1,35 1,02 2,4 2 0,98 0,71
2 norrut 148 1,35 0,86 1,7 1,3 0,8 0,65
Medelvärde: 1,31 1,20 2,5 2,2 0,95 0,73
STDAV: 0,28 0,30 0,4 0,5 0,14 0,09
Min: 0,85 0,8 1,7 1,3 0,77 0,65
Max: 1,62 1,63 2,9 2,7 1,2 0,9
2 söderut 20 1,23 0,96 4,9 5 0,93 0,81
2 söderut 40 0,94 0,84 4,4 4,8 0,83 0,73
2 söderut 60 1,4 1,12 4,9 4,9 0,91 0,84
2 söderut 80 1,34 1,03 4 4,1 0,84 0,9
2 söderut 100 1,21 1,33 4,6 4,6 0,93 0,91
2 söderut 120 1,3 0,89 3,9 3,6 0,87 0,74
2 söderut 140 0,83 1,06 4,2 4 0,88 0,73
2 söderut 149 1,59 1,28 5,5 5,6 0,88 0,94
Medelvärde: 1,23 1,06 4,6 4,6 0,88 0,83
STDAV: 0,24 0,17 0,5 0,6 0,04 0,09
Min: 0,83 0,84 3,9 3,6 0,83 0,73
Max: 1,59 1,33 5,5 5,6 0,93 0,94
1 söderut 20 1,38 1,69 4,3 4,8 0,91 0,89
1 söderut 40 1,13 1 5 5,3 0,97 0,91
1 söderut 60 1,05 1,04 4,8 5 1,07 0,95
1 söderut 80 1,04 1,03 4,7 4,8 1,04 0,98
1 söderut 100 1,07 1,26 3,6 3,7 1,01 0,82
1 söderut 120 1,31 1,34 3,8 4,1 0,98 0,72
1 söderut 140 1,21 1,25 4,5 4,8 1,01 0,88
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Bilaga 2
Sid 2 (2)

1 söderut 160 1,43 1,18 4,1 4 1,03 0,92
1 söderut 180 1,19 1,39 5 5,2 1,06 0,97
1 söderut 200 1,38 1,31 4,4 4,6 1,08 0,81
1 söderut 220 1,75 1,66 3,9 4,2 0,82 0,81
1 söderut 240 1,32 1,12 4,7 4,8 0,87 0,65
1 söderut 260 1,2 0,87 4,5 4,5 0,92 0,69
1 söderut 280 2,2 2,2 4,4 4,3 1,11 0,83
1 söderut 300 1,65 1,79 3,9 4 0,88 0,7
1 söderut 313 1,14 0,81 3,2 3,3 0,9 0,76
Medelvärde: 1,34 1,31 4,3 4,5 0,98 0,83
STDAV: 0,31 0,37 0,5 0,6 0,09 0,10
Min: 1,04 0,81 3,2 3,3 0,82 0,65
Max: 2,2 2,2 5 5,3 1,11 0,98
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