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Återvinning av tjärasfalt och krossad asfaltbeläggning vid motorvägsbygget på E4 
via Markaryd 
av Torbjörn Jacobson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
I samband med byggande av E4:an mellan Strömsnäsbruk och länsgränsen mot Skåne 
har under åren 2004–2006 ca 100 000 ton returasfalt återvunnits med för svenska 
förhållanden ny teknik. Asfaltmaterialen kom huvudsakligen från de delar av gamla E4 
med anslutande vägavsnitt som grävdes bort i samband med byggandet av den nya 
vägen. På norra delen av objektet, etapp 1, fick Vägverket av miljömyndigheten 
tillstånd att återvinna ca 30 000 ton tjärasfalt genom kall återvinning med skummat 
bitumen (skumasfalt). På södra delen av objektet, etapp 2, återvanns ca 70 000 ton 
krossad asfaltbeläggning (asfaltgranulat) utan tillsättning av nytt bindemedel. I båda 
fallen lades återvinningsmassorna som bärlager under ordinarie asfaltbeläggning. De 
ersatte konventionellt bärlager av krossat bergmaterial och lades med samma tjocklek, 
8 cm eller 15 cm.  

I rapporten ges en beskrivning av planering, riktlinjer för återvinning av tjärhaltiga 
material och krossad asfalt, förprovning, provpackning i fält, kontrollsträckor, 
kvalitetskontroll, miljöuppföljningar och slutligen uppföljningar av färdig väg. 
Motorvägen öppnades i sin helhet för trafik i juni 2006. Uppföljningarna av vägen 
planeras pågå även under 2007. 

De återvunna lagren uppvisade goda egenskaper och visar att aktuella återvinnings-
metoder har stor teknisk potential även för högtrafikerade vägar. Analys av borrkärnor 
har visat att materialen bundit ihop till asfaltlager med god hållfasthet och acceptabel 
beständighet. Vägytemätningar visar att efterpackningen blivit måttlig och hanterbar 
samtidigt som jämnheten i vägens längsled är jämförbar med referenssträckor 
innehållande konventionella material. För ett lyckat resultat måste den här typen av 
massor packas mycket noggrant och med lämpliga vältar. I rapporten redovisas flera 
packningsförsök och packningsanvisningar ges.  

Tjärasfalten inkapslades med skumningsteknik i ett verk på plats vid vägen. Skummat 
bitumen har stor volym, vilket innebär att materialet får en homogen inblandning. 
Relativt hög halt av skummat bitumen av relativt hårt bitumen inblandades. Detta i 
kombination med god packning bör ha gett tjärmassorna en hög inkapslingseffekt. 
Uppgrävda massor förvarades i väglinjen på lämplig plats täckta under presenningar 
tills de återvanns. Detta förfarande minimerar risken för utlakning, damning och 
olägenheter med lukt. Inga problem förelåg vid tillverkningen och utläggningen av 
skumasfalten. Miljöprovtagningen visar att det, vid avvecklingen av upplagsplatsen och 
där asfaltverket stod, är viktigt att städa upp ordentligt efter sig. Kvarvarande material 
kan eventuellt ge upphov till en viss miljöpåverkan. Under lagringen och produktionen 
av skumasfalt kunde inga PAH:er detekteras i marken eller i ett närliggande vattendrag. 
Uppföljningen av omgivningspåverkan på vatten och mark kommer att pågå även under 
år 2007. 

Sammanfattningsvis kan det i efterhand konstateras att på båda sträckorna med skum-
asfalt och krossad asfalt som bärlager kunde den totala asfalttjockleken ha reducerats i 
vägkonstruktionen för att uppnå motsvarande livslängd som med konventionellt 
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bärlager. Ett av AG-lagren hade sannolikt kunnat ha tagits bort från asfaltkonstruk-
tionen utan att livslängden blivit kortare än vad den var dimensionerad för från början. 
Genom att skumasfalten och det krossade asfaltlagret fått betydligt högre bärighet än 
om konventionellt bärlager av bergkross hade använts så har konstruktionerna blivit 
överdimensionerade. Tjocka beläggningskonstruktioner anses dock mycket kostnads-
effektiva vid hög trafikbelastning, eftersom endast ytligare åtgärder krävs vid 
kommande beläggningsunderhåll.  

Utifrån erfarenheterna från Markaryd (och även andra vägobjekt) bör riktlinjer och 
indata till dimensionering för återvinning av krossad asfalt till bär- och förstärknings-
lager tas fram. För hantering, lagring och återvinning av tjärasfalt har Vägverket tagit 
fram riktlinjer. Undersökningen visar också att skumasfalt, dvs. kalltillverkad asfalt, 
även kan användas på högtrafikerade vägar. 
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Recycling of asphalt containing coal tar and crushed asphalt for the motorway E4 
at Markaryd 
by Torbjörn Jacobson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
When building a new part of the E4 motorway in the south of Sweden between the 
years 2004 and 2006, 100,000 tons of reclaimed asphalt was used for recycling. The 
reclaimed asphalt material came from the former part of the E4 which had to be 
excavated when building the new motorway. At the northern part of the new motorway, 
30.000 tons of asphalt containing tar was recycled with a cold recycling technique using 
foamed bitumen. At the southern part of the new motorway, 70,000 tons of crushed 
asphalt pavements were recycled without adding of new bitumen. In both cases the 
recycled materials were used as road base which replaced a conventional unbound road 
base of crushed aggregate with the identical thickness, 80 and 150 mm respectively.  

In this report there is a description of the planning of the work, guidelines for recycling 
asphalt containing tar, crushed asphalt, pre-sampling methods, testing of the compaction 
of full-scale constructions, control sections, quality control and monitoring of the 
completed motorway. The motorway was opened for traffic in June 2006. The 
monitoring activities are planned to continue through 2007.  

The recycled road base layers show so far remarkable good properties and it 
demonstrates that both of the recycling techniques have a great technical and 
economical potential of savings even on high trafficked roads. Analyses of cores from 
the road base layers show that the recycled materials have tightened together to road 
base layers with good strength and acceptable durability. Results from monitoring the 
road surface shows that the compaction after the completion of the motorway is rather 
low and that the longitudinal evenness is comparable with control sections constructed 
with conventional materials. The compaction of this type of recycled material has to be 
carried out with accuracy and with adequate rollers in order to secure a good quality. In 
this report, results from several compaction tests are included together with guidelines 
for the compaction. 

The asphalt containing tar was encapsulated using foam technique in a plant placed 
close to the road construction site. Foamed bitumen expands to a very large volume 
which facilitates to reach a homogeneous distribution of the bitumen in the mix. A 
relatively high percentage of foamed bitumen with low penetration grade was added. 
That type of bitumen combined with very good compaction should guarantee that the tar 
mix is effectively encapsulated. The excavated tar asphalt mix was kept close to the 
road covered by tarpaulin before it was recycled. That procedure minimizes the risk of 
leaching of tar, dusting and inconvenience with bad smell. There where no problems 
associated with the mixing and laying of the mix with foamed bitumen. The results from 
environmental sampling after the completion of the work showed that it is very 
important to clean the area where the tar asphalt was stored and where the asphalt plant 
was located. Remaining tar asphalt material can cause negative influences on the 
environment. During storing and production of the foamed asphalt no PAC components 
could be detected in the ground or in a stream close to the area. Monitoring of the 
environmental effects in the ground and in the water will be continued throughout 2007.  
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The experience after the monitoring the road performance is that both the sections with 
foamed asphalt and crushed pavement as a road base could have been constructed with 
less layer thickness and still reach the same length of life as a conventional road base 
layer. One of the asphalt base layers could have been excluded without reducing the 
expected life time. Both the recycled road bases actually got a considerably better 
bearing capacity compared to a conventional road base with crushed aggregate. It means 
that the road construction now is over-dimensioned. Thick asphalt constructions are 
considered to be very cost effective on roads with a high amount of heavy traffic since 
the need of maintenance is concentrated to the upper asphalt layers.  

The experiences from these test sections are that guidelines and data for dimensioning 
road base layers when using recycled crushed asphalt should be developed. Regarding 
handling, storage and recycling of the asphalt mixes containing tar, guidelines have 
been developed by the Swedish Road Administration. This test demonstrates that 
foamed asphalt in a cold mixing process can be used also on heavily trafficked roads. 
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1 Bakgrund 
På uppdrag av Vägverket Region Sydöst har VTI under åren 2004–2007 arbetat med 
teknisk rådgivning åt byggherren och entreprenörerna på E4, motorvägsbygget via 
Markaryd. Ett stort antal undersökningar med följande rekommendationer har 
genomförts med inriktning på återvinning av asfaltmaterial med eller utan innehåll av 
vägtjära. Denna rapport ger en sammanställning över återvinningsarbetena där, för 
svenska förhållanden, två relativt nya metoder använts. 

VTI notat 9-2007 9 



 

2 Inledning 
I samband med byggande av motorvägen på E4 mellan Strömsnäsbruk och länsgränsen 
mot Skåne (totalt 18 km) har Vägverket återvunnit ca 100 000 ton returasfalt. Asfalt-
materialen kom huvudsakligen från de delar av gamla E4:an med anslutande vägavsnitt 
som grävdes bort under arbetena. På norra delen av objektet (etapp 1, ca 13 km) åter-
vanns ca 30 000 ton tjärasfalt genom kall återvinning med skummat bitumen (skum-
asfalt). På södra delen av objektet (etapp 2, ca 4 km) återvanns ca 70 000 ton krossad 
asfaltbeläggning utan tillsättning av bindemedel. I båda fallen lades återvinnings-
massorna som bärlager under ordinarie asfaltbeläggning. De ersatte konventionellt 
bärlager av krossat bergmaterial och lades med samma tjocklek, 8 cm eller i några fall 
15 cm. I följande kapitel ges en beskrivning av planering, förprovning, provpackning i 
fält, kontrollsträckor, kvalitetskontroll, miljöuppföljning och uppföljningar av färdig 
väg. Verksamheterna har pågått mellan åren 2004–2006. 

Konstruktionen på E4, etapp 1 hade följande uppbyggnad: 

Långsamkörfältet K1 (samtliga sträckor) 
 40 mm slitlager, ABS 16 
 50 mm bindlager, ABb 22 
 50 mm AG 22 
 70 mm AG 32 
 80 mm konventionellt bärlager, skumasfalt eller krossad returasfalt 
 580 mm förstärkningslager. 

 

Snabbkörfältet K2 (sträckor med skumasfalt eller krossad asfalt som bärlager) 
 40 mm slitlager, ABS 16 
 50 mm bindlager, ABb 22 
 50 mm AG 22 
 80 mm skumasfalt eller 150 mm krossad returasfalt 
 630 mm förstärkningslager. 

 

Snabbkörfältet K2 (sträckor med konventionellt bärlagermaterial) 
 40 mm slitlager, ABS 16 
 40 mm bindlager, ABb 22 
 50 mm AG 22 
 150 mm bärlager 
 560 mm förstärkningslager. 

 

ÅDTtotal är 9 700 fordon. Andelen tunga fordon är ca 30 %. Andelen fordon i långsam-
körfältet (K1) uppskattas till 80 %. Under byggnadsskedet har trafiken gått i två körfält 
(K1 och K2) antingen i riktningen mot Helsingborg eller mot Stockholm. Innan slit-
lagret lades i slutet av juni 2006 trafikerades bindlagret under 6 månader till 2 år 
beroende på när trafiken släpptes på. Skumasfalt eller krossad asfalt lades också som 
bärlager på väg 117 och en lokalslinga in till Markaryd (i båda fallen 80 mm). 
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3 Miljöanpassad återvinning av tjärasfalt på etapp 1 
Vägverket fick av miljömyndigheten i Markaryds kommun (och länsstyrelsen) tillstånd 
att återvinna ca 30 000 ton tjärasfalt på de delar av etapp 1 där vägen inte går på känslig 
mark. I följande avsnitt redovisas för hur tjärasfalten hanterats och återvunnits på ett 
tekniskt och miljöanpassat sätt till bitumenbundet bärlager i den nya vägkonstruktionen. 
Miljöpåverkan på omgivningen har under och efter drift undersökts vid mellanupplaget 
och platsen där asfaltverket var uppställt. Skumasfalten har också testats på laboratoriet. 

Tjärmassorna kom från de delar av den gamla E4:an som låg norr om gamla Laganbron. 
Asfaltbeläggningen som låg söder om bron innehöll inte tjärasfalt och kunde återvinnas 
utan restriktioner. 

Tillverkningen av återvinningsmassorna, skumasfalten, skedde med ett för svenska 
förhållanden ny teknik, genom inblandning med skummat bitumen i ett kallblandnings-
verk. För att tjärmassorna skulle få en så bra inkapsling som möjligt, vilket reducerar 
risken för utlakning, inblandades relativt hög halt av bindemedel. Asfaltmassorna lades i 
två lager om vardera 4 cm. Efter packning och några dagars byggtrafik lades AG samt 
senare även bindlagret och slutligen år 2006 slitlagerbeläggningen. I direktiven för 
beläggningsarbetena betonades att de tjärhaltiga återvinningsmassorna skulle läggas 
över (skyddas för regn och slitage) relativt snart genom att det första AG-lagret lades. 

Kortfattat har verksamheterna bedrivits i följande steg: 

1. Provtagning och undersökning av den äldre asfaltbeläggningen 

2. Inringning och identifikation av tjärasfalt 

3. Handlingsplan och riktlinjer för återvinning av tjärasfalt 

4. Förprovning av skumasfalt på laboratoriet 

5. Packningsförsök + provsträcka + förnyad provning av asfaltmassa 

6. Kontroll av asfaltmassa och borrkärnor på kontrollsträckor (VTI) 

7. Kvalitetskontroll (entreprenören) 

8. Uppföljning och utveckling av jämnhet (IRI) och spårbildning 

9. Kontroll av borrkärnor efter 1–2 års trafik 

10. Miljökontroller under drift vid upplag och asfaltverk 

11. Miljökontroller efter avveckling av upplag och asfaltverk 

12. Slutrapport. 
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4 Inventering av vägtjära på gamla E4:an 
År 2004 togs ett stort antal borrkärnor på befintlig E4 mellan Strömsnäsbruk och 
Markaryd. Prov borrades ut från både norrgående och södergående körbana samt 
vägrenar. Sammanlagt 50 borrkärnor togs (ett per ca 200 m) varav ca 25 st. visade sig 
innehålla vägtjära. Ingen tjära förekom i etappens södra del (8/500–14/000) medan tjära 
konstaterades i samtliga borrkärnor från etappens norra del (14/700–20/800, se figur 1). 
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Figur 1  Besiktning av borrkärnor. Lagret med gul markering innehåller tjärbetong. 

 

De övre asfaltlagren utgjordes av ABS- och ABT-beläggningar. Vägtjäran förekom i ett 
finkornigt lager av tjärbetong ca 50 mm ned i asfaltbeläggningen. Det undre lagret av 
asfalt var av typen AG och innehöll inte vägtjära. Borrkärnorna var av bra kvalitet, 
vilket tydde på att asfalten var tät, bindemedelsrik (ca 5,4 % enligt analys, tabell 1), 
hade god vidhäftning och inte speciellt åldrad. Prov togs också från en upplagshög med 
fräsgranulat.  

 
4.1 Undersökning av PAH-innehåll 
Föroreningsgraden i tjärasfalt mäts genom förekomsten av polycykliska aromatiska 
kolväten, PAH, som är en grupp av 16 st. organiska föreningar som består av två eller 
flera bensenringar. Halterna av PAH mäts i mg/kg TS (torrsubstans prov). Ibland 
används begreppet parts per million, ppm, där 100 ppm är samma som 100 mg/kg TS.  

Tre borrkärnor analyserades med avseende på 16-PAH (tabell 1). Halterna låg på 539, 
659 och 778 mg/kg TS (torrt prov). Ytterligare ett prov av fräsgranulat analyserades. 
Halten var 530 mg/kg TS i detta prov. 

Eftersom PAH-halten var relativt hög (>300 mg/kg) bedömdes inkapsling med binde-
medel vara en lämplig metod för återvinning. Utifrån provtagningen på vägen 
beräknades den totala mängden tjärmassorna uppgå till ca 30 000 ton. 

Problematiken kring tjärasfalt och hur den skall hanteras framgår av bilaga 1 och i 
Vägverkets riktlinjer för hantering och återvinning av tjärasfalt som finns publicerad på 
deras hemsida. 
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Tabell 1  Halter av 16-PAH i borrkärnor och fräsgranulat. 

Enskilda PAH Borrkärna 1 Borrkärna 2 Borrkärna 3 Fräsgranulat 

  mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Acenaften: 114 140 194 5 

Acenaftylen: 9 6 5 11 

Antracen: 5 4 6 20 

Benso(g,h,i)perylen: 37 33 43 13 

Fenantren: 143 105 157 106 

Fluoranten: 30 22 29 87 

Fluoren: 89 62 97 31 

Naftalen: 59 44 68 53 

Pyren: 12 9 14 59 

Benso(a)antracen*: 42 25 35 31 

Benso(a)pyren*: 41 24 34 23 

Benso(b)fluoranten*: 28 22 33 31 

Benso(k)fluoranten*: 12 9 13 12 

Chrysen/trifenylen*: 21 18 27 31 

Dibenso(a,h)antracen*: 13 13 21 5 

Indeno(1,2,3-cd)pyren*: 4 3 4 13 

Cancer. PAH (* ovan): 161 114 166 146 

Övriga PAH: 498 425 613 384 

Totalt halt av 16-PAH: 659 539 778 530 

 
4.2 Sammansättning och egenskaper hos returasfalten 
Borrkärnorna och fräsgranulat analyserades med avseende på bindemedelshalt, 
kornkurva och bindemedelsåldring. Resultaten framgår av tabellerna 2, 3 och 4. 

 

Tabell 2  Bindemedelshalt och kornkurva på extraherade borrkärnor. 

Passerande sikt i vikt-% Sektion Bind. 
halt, % 

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 22,4 31,5 

14/700 
h. körbana 5,1 7,4 11,2 22,0 27,7 34,5 44,0 50,8 59,6 85,5 96,0 100,0 

17/000 
v. vägren 5,7 7,4 11,7 17,8 25,3 33,2 41,6 52,8 71,7 92,5 97,7 100,0 

20/400 
v. körbana 5,4 7,2 11,1 17,7 26,1 33,1 40,7 50,3 67,3 98,8 100,0 – 

Borrkärna 1 5,3 – – – – – – – – – – – 

Borrkärna 2 5,6 – – – – – – – – – – – 

Borrkärna 3 5,5 – – – – – – – – – – – 
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Tabell 3  Penetration på återvunnet bindemedel från  
sammanslaget prov av borrkärnor. 

Sektion Penetration, 0,1 mm 

17/500, h. körbana + 

18/000, v. vägren + 

18/000, v. körbana 

 

80 

 

Tabell 4  Bindemedelshalt och kornkurva på extraherat fräsmaterial. 

Passerande sikt i vikt-% Fräs-
massor 

Bind. 
halt, % 

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 22,4 31,5 

Samlings- 
prov 4,4 9,0 14,2 21,3 29,3 36,9 45,6 57,3 74,7 94,1 99,2 100,0 

 

Bindemedelshalten är förhållandevis hög i beläggningen enligt borrkärnorna  
(5,1–5,7 %) Andelen grövre stenmaterial är relativt låg enligt de extraherade materialen. 
Huvuddelen av beläggningen består av finkornigare asfaltlager (slitlager). Ett bundet 
bärlager med grövre stenmaterial förekommer längre ned i konstruktionen. Bindemedlet 
var inte speciellt åldrat enligt provning av återvunnet bindemedel (penetration 80). 
Vägtjäran var förmodligen relativt mjukt redan från början, vilket påverkat värdet. 
Enligt borrkärnorna var asfaltlagren täta och av bra kvalitet. Det är faktorer som 
förhindrar åldring. Fräsgranulatet har som väntat lägre bindemedelshalt (4,4 %) och 
högre finmaterialhalt (9,0 %) än borrproven beroende på att inslag av obundet 
vägmaterial kommit med vid fräsningen. Fräsmassorna skulle precis klara gräns-
kurvorna för krossad asfalt till bärlager enligt de danska anvisningarna och Vägverkets 
återvinningshandbok. 

Massorna bedömdes vara lämpliga för kall eller halvvarm återvinning till bärlager. Med 
tanke på den höga andelen av tung trafik på E4:an vid Markaryd ansågs inblandning av 
mjukbitumen som olämpligt utan istället valdes ett penetrationsbitumen. 
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5 Handlingsplan och riktlinjer för återvinning av tjärhaltiga 
massor samt aspekter på miljö och ekonomi 

Efter förundersökningen valdes kall återvinning genom inkapsling med skummat 
bitumen till återvinningsmetod. Vid kalltillverkning föreligger ingen risk för utsläpp i 
luften av rök eller gas samtidigt som lukten av tjäran minimeras. Vid skumnings-
tekniken kan i jämförelse med konventionell emulsionsteknik hårdare bindemedel 
användas, vilket är nödvändigt om antalet tunga fordon är högt. Inblandning av 
skummat bitumen ger också materialet en homogen inblandning och bra täckningsgrad.  

I bilagorna 1, 2 och 3 framgår de direktiv som år 2004 togs fram för återvinningen vid 
Markaryd. Numera (de fanns inte år 2004) har Vägverket tagit fram riktlinjer för 
hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga material. Återvinningen vid 
Markaryd följer i princip de riktlinjerna och kan ses som ett bra exempel på hur 
tjärasfalt kan återvinnas på ett miljöanpassat sätt. Alternativet är deponering eller 
destruktion vilket är mycket kostsamt, tveksamt ur miljösynpunkt och onödigt enligt de 
miljöstudier av tjärasfalt som bedrivits på Statens Geotekniska Institut (SGI) och VTI 
och den konsekvensanalys som utförts av Chalmers Tekniska Högskola och SGI (se 
litteraturlistan). Miljöpåkänningen har visat sig vara ringa om återvinningen utförs på 
ett korrekt sätt (enligt aktuella riktlinjer).  

Vid Markaryd har återvinningen av de tjärhaltiga massorna blivit mycket kostnads-
effektiv i jämförelse med om materialet skulle ha skickats till deponi eller destruktion. 
Enligt uppgift från Vägverket har inte priset för återvinningen på långa vägar blivit så 
hög som fallet varit om massorna skickats i väg. Tjärmassorna har dessutom ersatt 
30 000 ton jungfruligt material.  
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6 Mellanlagring och återvinning av tjärasfalt genom inblandning 
av skummat bitumen 

Rivning och återvinning av stora volymer vägmaterial kräver god planering, beaktas vid 
framtagande av bygghandlingar och mycket logistik av massorna. På E4, Markaryd, 
revs ca 100 000 ton gammal asfaltbeläggning och stora volymer obundna vägmaterial, 
vilka återvanns på den nya motorvägen eller på anslutande vägar och trafikplatser. I 
bilaga 4 ges en sammanställning av byggherrens intryck och erfarenheter (Jan-Åke 
Karlsson, Vägverket Region Sydöst) från arbetena på E4, Markaryd. 

 
6.1 Mellanlagring 
Uppgrävda massor (sammanlagt 30 000 ton tjärasfalt) förvarades inom vägområdet i en 
lämplig skärning på mindre känslig mark i väglinjen inom arbetsområdet. Uppgrävning 
av asfalten är att föredra framför fräsning eftersom eventuella olägenheter från damm 
och lukt blir mindre, samtidigt som risken för utlakning vid lagringen minimeras genom 
att massorna blir grövre (kakor). Okrossade massor lagrades täckta (bild 1) med 
presenningar (vattentät duk) tills de skulle återvinnas. På så sätt elimineras risken för 
lukt, damning och utlakning. För att förhindra partikelspridning till underlaget lades en 
fiberduk på terrassytan, ca 10–20 cm under upplagsytorna. På duken lades krossat 
bergmaterial (bärlager) som utgjorde underlag för upplagsplatsen.  

 

 
Bild 1  Förvaring av tjärhaltiga, uppgrävda asfaltmassor under presenning. 

 

En viss tid innan massorna skulle återvinnas krossades asfaltkakorna ner till 
asfaltgranulat och siktades till sortering, 0–16 mm. Fortfarande förvarades de under 
presenningar för att reducera risken för utlakning (bild 2).  
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Bild 2  Förvaring av tjärhaltiga, krossade asfaltmassor (asfaltgranulat). 

 
6.2 Återvinning genom skumningstekniken 
I ett mindre asfaltverk (entreprenör NCC, verket kom från Norge, bild 3) utrustad med 
frifallsblandare och skumningsutrustning (bild 4) tillverkades kall återvinningsmassa av 
tjärgranulat, skummat bitumen och vatten. I bindemedlet tillsattes aminbaserat 
vidhäftningsmedel. Skumningstekniken innebär att bindemedlet får en stor volym vid 
inblandningen i granulatet. Det ger en god täckning i materialet, dvs. bitumenet kan 
genom skumningen finfördelas runt granulatkornen. För att inkapslingseffekten skulle 
bli så effektiv som möjligt inblandades relativt mycket skummat bitumen (2,2–2,7 %). 
Bindemedlet var baserat på ett relativt hårt bitumen med penetration 160/220. Vid 
emulsionstekniken som är ett alternativ till skumningstekniken kan det vara svårt att 
homogent blanda in hårdare bindemedel utan att det klumpar sig. För att öka 
smidigheten och bearbetbarheten hos massorna inblandades vatten. Den här typen av 
massor kan lagras ca 1 månad innan de läggs ut. Under lagringen täcktes upplaget 
återigen med presenningar.  

 

  
Bild 3  Asfaltverk för tillverkning av kalla, skummade återvinningsmassor (blå pil: tank 
för bitumen, svart pil: skumningsapparatur i hytten, grön pil: fickor för asfaltgranulat, 
röd pil: frifallsblandare, gul pil: färdigblandad skumasfalt. 
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Vad är skummat bitumen? 
Skummat bitumen (är som lödder) innehåller ca 2 % vatten medan resten utgörs av 
bitumen. Skummets volym kan bli upp till 20 gånger större än rent bitumen men 
skummets volym avtar snabbt med tiden under blandningsprocessen. I bitumenet 
tillsätts aminbaserat vidhäftningsmedel.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4  Principen för skumning av bitumen. 
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7 Förundersökning – provsträcka med skumasfalt 
Innan återvinningsmassorna lades ut på vägen i full skala gjordes under sensommaren 
och hösten 2004 samt försommaren 2005 förundersökningar på laboratoriet (både hos 
entreprenören och VTI) och packningsförsök i fält.  

 
7.1 Provtagning och analyser av asfaltgranulat och skumasfalt 
Prov på asfaltgranulat och återvinningsmassa togs vid asfaltverket den 26 augusti 2004. 
Asfaltgranulatet undersöktes med avseende på bindemedelshalt och kornkurva på 
extraherat material samt kornkurva på tvättsiktat asfaltgranulat. Asfaltmassan som 
bestod av tjärasfalt med inblandning av skummat bitumen och vatten undersöktes med 
avseende på bindemedelshalt, kornkurva och vattenkvot samt hålrumshalt, pressdrag-
hållfasthet och vattenkänslighet på laboratorietillverkade provkroppar. Provkropparna 
tillverkades och lagrades enligt Vägverkets metod för kalla massor (VVMB 701). 
Resultaten redovisas i följande tabeller och figurer. 
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Figur 2  Kornstorleksfördelning på tvättsiktat asfaltgranulat. Gränskurvorna är för 
asfaltgranulat som skall användas till kall och halvvarm återvinning. 

 

Tabell 5  Bindemedelshalt och kornkurva på extraherat asfaltgranulat. 

Passerande sikt i vikt-% Bind. 
halt, % 

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 22,4 31,5 

5,1 9,3 14,5 21,2 28,5 36 45,4 57,7 74,7 86 100 100,0 
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Figur 3  Kornstorleksfördelning på extraherat asfaltgranulat. 

 

Vattenkvoten låg på 8,9 % i asfaltmassan. Det höga vatteninnehållet i massan kan bero 
på att asfaltgranulatet genom det rikliga regnandet dagarna innan fått förhöjt fuktinne-
håll. Lämplig vattenkvot är 7,0–8,0 %. Ingen vattenseparation observerades under 
läggningen och packningen vilket tyder på att materialet har en relativt flack packnings-
kurva. 

 

Tabell 6  Bindemedelshalt och kornkurva på asfaltmassa med skummat bitumen. 

Passerande sikt i vikt-% Bind. 
halt, % 

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 22,4 31,5 

6,6 9,2 14,1 20,6 27,6 34,4 42,5 53,5 70,9 98,1 100 100 

 

Efter packning av asfaltmassan i Gyrator (80 varv, 1 grads vinkel, 6 bar) och lagring av 
provkropparna vid förhöjd temperatur vid 7 dygn, testades de med avseende på 
hålrumshalt, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet.  

 

Tabell 7  Hålrumshalt, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet. 

Prov 
Nr 

Hålrumshalt 
FAS 427, vol-% 

Pressdraghållfasthet 
Torr, kPa 

Pressdraghållfasthet 
Våt, kPa 

Vidhäftningstal, 
% 

1 7,6 905 – – 

2 7,1 1 001 – – 

3 7,7 828 – – 

4 7,4 918 – – 

Medel: 7,5 953   

5 7,0 – 725 – 

6 7,3 – 706 – 

7 7,8 – 777 – 

8 7,5 – 716 – 

Medel: 7,4  715 75 
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Bindemedelshalten i asfaltgranulatet låg på 5,1 %. Granulatets kornkurva uppfyllde 
kraven i ATB VÄG för kall återvinning. För att massan skulle bli mer tät och homogen 
hade den krossats och sorterats till 0–16 mm. Andelen grövre partiklar i asfalten var 
ursprungligen låg (ca 8 % stenmaterial över 16 mm).  

Asfaltmassan innehöll 6,6 % bitumen. Det innebär att enligt de båda bindemedelshalts-
bestämningarna ca 1,5 % bitumen hade blandats in i asfaltgranulatet. Enligt arbets-
receptet låg halten skumbitumen på 2,3–2,4 %. Variationer av bindemedelshalten i 
asfaltgranulatet kan i viss mån förklara skillnaden mellan arbetsreceptet och laboratorie-
resultatet.  

Entreprenören valde senare att blanda in ca 2,5 % bindemedel. Motivet var att inkaps-
lingen skulle bli så effektiv som möjligt. Beräkningar utifrån laboratorieundersökningar 
låg bakom beslutet. 

Asfaltmassan uppvisade kornkurva och bindemedelshalt likt ABT16. Enligt tidigare 
analys låg penetrationen på det gamla bituminet på 80. Skumbituminet hade en 
penetration mellan 160/220. Penetrationen i bindemedlet från återvinningsmassorna bör 
ha hamnat omkring 110, vilket kan vara ett rimligt värde för bärlager i Sydsverige på 
högtrafikerade vägar.   

Hålrumshalterna på tillverkade provkroppar låg på förväntade och realistiska nivåer för 
kallblandad massa. Både den torra och våta pressdraghållfastheten visade på förhållan-
devis höga värden. En förklaring är det relativt hårda bindemedel. Om den torra press-
draghållfastheten räknas om till styvhetsmodul blir resultatet 3 000–4 000 MPa (VTI 
notat 1-2001). Vattenkänsligheten ligger på en acceptabel nivå (75 %). Om tillsatt 
mängd skummat bitumen varit högre (enligt arbetsreceptet) kan vidhäftningstalet ha 
blivit bättre. 

Asfaltmassan uppfyllde gott och väl kraven i ATB VÄG för kalltillverkad bärlager-
massa. Den undersökta asfaltmassan uppvisade lämplig materialsammansättning och 
bra mekaniska egenskaper och beständighet för att vara kalltillverkat bärlager. Inkaps-
lingen av vägtjäran i materialet bör också ha blivit god. Undersökningen tyder på att en 
inblandning av ca 2,0 % skummat bitumen bör vara tillräckligt med tanke på att de 
användes till bärlager.  

Vid den fortsatta produktionen måste eventuella variationer i asfaltgranulatet 
kontrolleras och beaktas vid proportioneringen. Receptet måste parera eventuella 
svängningar i ingående material. Asfaltmassan måste också kontrolleras med avseende 
på vatten- och bindemedelsinnehåll, bl.a. för att verifiera inblandad mängd bitumen.  

 
7.2 Utläggning och provpackning 
På en provsträcka (300 meter lång i K1 och K2) lades massa av skumasfalt i två lager 
(lager 1 underst) om vardera 4 cm packat material. Inga ojämnheter (vågbildning) 
observerades under läggningen, vilket kan vara fallet när kalla massor skall läggas ut. 
Kalla återvinningsmassor kan vara svårpackade och därför lades stor vikt på pack-
ningen. Packningsförsöket visade att 3–4 överfarter med oscillerande vält följt av  
6–8 överfarter med gummihjulsvält gav det bästa resultatet (figur 4 och 5). Vid fler 
överfarter än 4 (oscillerad vält) riskerade massan att spricka och skjuva sig. 
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Figur 4  Utveckling av skrymdensitet vid packningsförsök med oscillerande vält. 
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Figur 5  Utveckling av skrymdensitet vid packningsförsök med gummihjulsvält. 
 

Gummihjulsvältningen (figur 5) gav en positiv effekt på skrymdensiteten men framför-
allt knådade den till ytan på asfaltlagret som på så sätt blev hårdare, slätare och mindre 
känslig för mekaniska påkänningar.  

De prov som togs på provytorna gav följande resultat: 

 
Prov Bindemedelshalt, % Vattenhalt, % 
Lager 1 6,9 5,1 
Lager 2 6,5 5,4 

Analysen av kornstorleksfördelningen (extraherade prov) gav följande resultat: 
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Lager 1 Lager 2 

   
Figur 6  Kornstorleksfördelning på skumasfalt. Som jämförelse har gränskurvorna för 
ABT 16 lagts in i diagrammet. 
 

Kornkurvorna visa att andelen filler och i viss mån finandelen i den extraherade 
asfaltmassan är hög medan andelen grovt stenmaterial (<16 mm) är lågt. Resultaten 
stämmer väl överens med borrkärnorna från E4, tagna norr om Lagan (mest finkorniga 
täta asfaltlager förekom i konstruktionen). Krossningen av returasfalten medförde också 
en viss sönderdelning av stenmaterialet. 

 

  
Bild 5  Packningsförsök med skumasfalt. Oscillerande stålvalsvält (vänster) och 
gummihjulsvält (höger). 

 

För att minimera risken för utlakning lades återvinningsbeläggningen över med AG 
efter några dagar.  

Det kan nämnas att ett första packningsförsök utfördes av entreprenören under hösten 
2004 då ca 300 m på E4:an i norrgående riktning belades med skumbitumenmassa Vid 
detta försök användes en standardvält (vibrerande stålvalsvält). Uppföljningen av 
spårutvecklingen visade att packningen blev otillräcklig. Denna sträcka uppvisade 
betydligt större efterpackning än ordinarie återvinningsbeläggning som packades med 
oscillerande vält + gummihjulsvält enligt det föreslagna packningsförfarandet i detta 
avsnitt.  
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Sektionerna för var skumasfalten ligger på E4.an och väg 117 har enligt riktlinjerna för 
tjärasfalt lagts in i Vägverket databas för beläggning. På E4 lades drygt 2,2 km 
skumasfalt (i samtliga körfält). 
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8 Entreprenörens kvalitetskontroll 
I följande kapitel ges en sammanställning över entreprenörens kvalitetskontroll. 
Skumasfalten (asfaltmassa) har undersökts med avseende på kornstorleksfördelning, 
bindemedels- och vattenhalt. Dessutom har kornstorleksfördelningen på asfaltgranulatet 
bestämts. Enligt direktiven skulle ett prov tas per arbetsskift. Resultaten framgår av 
följande figurer. 
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Figur 7  Kornstorleksfördelning på extraherade prov. De streckade linjerna anger 
gränskurvorna för ABT 16.  
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Figur 8  Sammanställning över bindemedelshalter på massaprov. 
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Figur 9  Kornstorleksfördelning på asfaltgranulat efter tvättsiktning. De streckade 
linjerna anger gränskurvorna för asfaltgranulat. 

 

Extraherade prov uppvisar relativ hög fillerhalt och halt av finandelen (0,066–2,0 mm). 
En orsak är krossningen av returasfalten. Sannolikt har även något finmaterial kommit 
med vid uppgrävningen av returasfalten. Stenhalten ligger inom intervallet för ABT 16. 
Stenmaterialsammansättning medför att asfaltmassan blir relativt tät, vilket ger en bra 
inkapslingseffekt. 

Bindemedelshalten är hög i massaproven, i genomsnitt 7,4 %. Det inblandades ca 2,5 % 
skumbitumen vilket är förklaringen. Asfaltgranulatet innehöll också ca 5 % bitumen. 
Det höga bindemedelsinnehållet ger förutsättningar för en mycket bra inkapslingseffekt 
genom att bindemedelshinnor på granulatpartiklarna blir tjocka. Utmattningshållfast-
heten bör också bli god. Ett bindemedelsrikt skikt längst ned i en asfaltkonstruktion 
motverkar att bärighetssprickor med tiden letar sig upp genom asfaltlagren till vägytan. 

Asfaltgranulatets kornkurva hade en förhållandevis harmonisk sammansättning. Det 
gynnar utläggnings- och packningsegenskaperna hos asfaltmassan. 

Vatteninnehållet i skumasfalten låg på 4,3, 3,3 och 3,5 % enligt de prov som analyse-
rades. Bindemedelshalten i asfaltgranulatet låg på 4,8 % (ett prov). Enligt förprovningen 
av borrkärnor från vägen låg den på 5,4 % (flera borrkärnor). Resultatet verkar rimligt 
med tanke på att det vid uppgrävning normalt följer med en del obundet material i 
returasfalten.  
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9 Uppföljning av vägen 2005 
9.1 Borrkärnor av skumasfalt 
Ett antal borrkärnor av skumasfalt togs på den nybyggda E4:an, lokalvägen in mot 
Markaryd och väg 117 i slutet av september 2005. I fyra sektioner togs sex prov i yttre 
hjulspår och två prov mellan hjulspåren. I samtliga fall erhölls hela, provningsbara 
borrkärnor av lagret med återvunnen, skummad tjärasfalt. Borrkärnorna undersöktes 
med avseende på hålrumshalt, pressdraghållfasthet, styvhetsmodul och vattenkänslighet.  

 
9.1.1 Okulär besiktning av borrkärnorna 
De två separata lagren av skumasfalt som lades var för sig hade bundit ihop till ett lager 
med till synes bra bindning i materialet. Vidhäftningen mot AG-lagret verkade också 
vara bra. Borrkärnorna kapades till provkroppar med höjden 50–60 mm för analyser på 
laboratoriet.  

 

 

Lager med 
skumasfalt 

Bild 6  Borrkärnor från väg 117 och E4, Markaryd. 

 
9.1.2 Hålrumshalt, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet 
Borkkärnorna tagna mellan hjulspåren analyserades enbart med avseende på hålrums-
halt. På övriga prov gjordes fullständig analys. Skrymdensiteten hos provkropparna har 
dels mätts genom vattenbad (FAS 427, relevant för hålrum mindre än 8 vol-%), dels 
med skjutmått (FAS 448, relevant för hålrum över 8 vol-%). Resultaten framgår av 
tabellerna 8, 9, 10 och 11.  
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Tabell 8  Väg 117, hålrumshalt, pressdraghållfasthet, styvhetsmodul och 
vattenkänslighet. 

Prov 
Nr 

Hålrums-halt 
FAS 427 

vol-% 

Hålrumshalt 
FAS 448 

vol-% 

Styvhets-
modul 

MPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

torr, kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

våt, kPa 

Vatten- 
känslighet 

ITSR 
% 

1 6,2 10,7 – 989 – – 

2 6,0 7,5 – – 809 – 

3 7,3 10,5 – 950 – – 

4 6,5 8,7 2 736 – – – 

5 6,3 8,8 2 459 – – – 

6 7,0 8,2 – – 731 – 

7 1) 8,0 9,3 – –  – 

8 1) 6,9 7,9 – –  – 

Medelv: 2) 6,6 9,1 2 598 970 770 79 
1) Prov tagna mellan hjulspår (övriga i spår) 
2) Prov tagna i höger hjulspår 

 

Tabell 9  E4, lokalväg, hålrumshalt, pressdraghållfasthet, styvhetsmodul och 
vattenkänslighet. 

Prov 
Nr 

Hålrumshalt 
FAS 427 

vol-% 

Hålrumshalt
FAS 448 

vol-% 

Styvhets-
modul 

MPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

torr, kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

våt, kPa 

ITSR 
Vatten- 

känslighet 
% 

9 10,9 13,7 – 808 – – 

10 10,1 12,6 2 686 – – – 

11 1) 13,9 14,9 – – – – 

12 1) 14,4 16,8 – – – – 

13 10,3 12,8 – – 477 – 

14 10,1 12,3 – – 471 – 

15 10,2 12,1 – 897  – 

16 10,0 13,1 2 661 –  – 

Medelv: 2) 10,3 12,8 2 674 826 474 56 
1) Prov tagna mellan hjulspår (övriga i höger spår) 
2) Prov tagna i höger hjulspår 
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Tabell 10  E4, sektion 10/800, K1, södergående, hålrumshalt, pressdraghållfasthet, 
styvhetsmodul och vattenkänslighet. 

Prov 
Nr 

Hålrumshalt 
FAS 427 

vol-% 

Hålrumshalt
FAS 448 

vol-% 

Styvhets-
modul 

MPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

torr, kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

våt, kPa 

ITSR 
Vatten- 

känslighet 

% 

17 6,7 8,8 – 783 – – 

18 6,2 8,4 2 032 – – – 

19 5,6 7,1 – – 650 – 

20 7,1 10,5 1 984 – – – 

21 7,8 9,5 – 830 – – 

22 6,6 8,1 – – 584 – 

23 1) 7,4 10,3 – –  – 

24 1) 7,4 9,5 – –  – 

Medelv: 2) 6,7 8,7 2 008 807 617 77 
1) Prov tagna mellan hjulspår 
2) Prov tagna i höger hjulspår 

 

Tabell 11  E4, sektion 16/400, K1, norrgående, hålrumshalt, pressdraghållfasthet, 
styvhetsmodul och vattenkänslighet. 

Prov 
Nr 

Hålrumshalt 
FAS 427 

vol-% 

Hålrumshalt
FAS 448 

vol-% 

Styvhets-
modul 

MPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

torr, kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

våt, kPa 

ITSR 
Vatten- 

känslighet 

% 

25 9,4 11,3 – 770 – – 

26 6,2 8,2 – – 589 – 

27 7,9 8,9 – 917 – – 

28 7,4 8,8 2 089 – – – 

29 8,4 9,7 1 909 – – – 

30 8,0 10,6 – – 487 – 

311) 8,1 9,7 – –  – 

321) 6,1 6,8 – –  – 

Medelv: 2) 7,9 9,6 1 999 844 538 64 
1) Prov tagna mellan hjulspår 
2) Prov tagna i hjulspår 

 

Asfaltbeläggningarna på väg 117, E4-lokalvägen och E4, sektion 16/400 lades under 
hösten 2004 medan sektion 10/800 belades under försommaren 2005. Det innebär att 
tiden som beläggningarna trafikerats varierar och även förutsättningar vid utförandet 
kan ha varit olika; t.ex. har packningsförfarandet och arbetsreceptet modifierats under 
denna tidsperiod. Detta måste beaktas när provningsresultaten skall bedömas och 
jämföras.  
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Hålrumshalterna låg enligt FAS 427 på 6,7, 10,3, 6,6 och 7,9 vol-% om proverna tagna i 
hjulspåren jämförs med varandra. Om hålrumshalterna bestäms genom FAS 448 blir 
hålrumshalterna ett par procentenheter högre (sanningen kanske ligger mellan dessa 
värden). Det högsta värdet uppvisade proverna från väg 117. Det kan bero på att 
asfaltmassan packats sämre eller att bindemedelsinnehållet är lägre. Noterbart är att 
proverna från sektion 10/800 uppvisade lägre hålrumshalt än sektion 16/400 trots att 
vägen trafikerats kortare tid. Det beror troligen på att bindemedelshalten höjdes under 
våren 2005, vilket förutom lägre hålrumshalt även resulterade i något bättre vatten-
känslighet. Förutom på lokalslingan så skiljer sig inte hålrumshalterna så mycket mellan 
proven tagna i och mellan hjulspåren. Det pekar mot att skumasfalten erhållit relativt 
bra packning vid utförandet.  

Även borrkärnorna uppvisade relativt hög hållfasthet för att vara kalltillverkad åter-
vinningsmassa. Pressdraghållfastheten låg för borrkärnorna på samma värden eller 
högre jämfört med laboratoriepackade prov av asfaltmassa tagna i verket under 
produktionen. Mängden tillsatt bindemedel, det totala bindemedelsinnehållet, pack-
ningsgraden och åldern är parametrar som påverkar hållfastheten. På laboratoriet 
lufttorkades proven vid rumstemperatur i ca tre veckor innan de testades (normalt 
förfarande för kalltillverkade borrkärnor, vattnet måste avdunsta).  

Styvhetsmodulen låg för borrkärnorna mellan 2 000–2 700 MPa (enligt förprovningen 
så beräknades den till 2 000–3 000 MPa). Fortsatt efterpackning och åldring kommer att 
styva upp materialet ytterligare så sluthållfastheten blir sannolikt omkring 3 000 MPa. 

Vattenkänsligheten var för borrkärnorna i genomsnitt något lägre vid denna under-
sökning (69 %) än vid förprovningen (75–78 %), mycket beroende på de höga hålrums-
halterna som uppmättes på proven från lokalvägen. Om värdena enbart beräknas från 
väg 117 och de två sektionerna på E4 (motorvägen) är skillnaden mindre (73 %).  

I ATB VÄG finns inga krav på borrkärnor utan kraven ställs istället på laboratorie-
tillverkade prov av kalltillverkad asfaltmassa. De tidigare undersökningarna visade på 
bra egenskaper hos asfaltmassan. Även borrkärnorna visar att den färdiga beläggningen 
erhållit mycket god prestanda och i linje med tidigare resultat. De uppföljningar som 
hittills gjorts av asfaltmassa från verket eller borrkärnor tagna i vägen visar samman-
fattningsvis på god prestanda hos det kalltillverkade asfaltlagret. Den uppfyller gott och 
väl kraven i ATB VÄG för kalltillverkat asfaltbärlager.  

 
9.1.3 Jämnhet och spårbildning genom RST-mätning 
Maximala spårdjupet och jämnheten i längdled, IRI, har mätts med VTI:s forskningsbil 
(mätbredd 3,2 m). Mätningen utfördes på de delar av vägen som var öppnad för trafik. 
Mätningarna gjordes på bindlagret den 12 oktober 2005. Resultaten framgår av tabell 
12. 
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Tabell 12  Sammanställning (medelvärden för 20-meterssträckor) över maximalt 
spårdjup och IRI enligt laser-RST-mätning i oktober 2005. 

Objekt Sträcka Jämnhet, IRI 
Medelvärde) 

mm/m 

Maximalt spårdjup 
Medelvärde 

mm 

E4 norr Skumasfalt 1) 1,48 9,9 

 Konv. bärlager 1,06 5,7 

E4 söder Skumasfalt 1,20 5,7 

 Konv. bärlager 1,17 5,1 

Väg 117 2) Skumasfalt 1,03 1,7 

 Krossad asfalt 1,14 4,6 
1) Provsträckan från hösten 2004 (300 m lång) 
2) Ny topp lagd innan mätningen (övriga mätningar är på bindlager) 

 

Den bästa jämförelsen mellan sträckorna med konventionellt bärlager och skumasfalt 
fås på E4, södra delen (har legat för trafik under sommaren). Där har 2,0 km skumasfalt 
lagts i K1 och K2 i både norr och södergående riktning och 2,3 km med konventionellt 
bärlager. Skumasfalten är där också proportionerad med högre bindemedelshalt och 
packad effektivare jämfört med provsträckan. Beläggningen är således mer representativ 
på denna sträcka än den provsträcka som lades i objektets norra del.  

Som det framgår av tabell 12 så har sträckorna med skumasfalt i genomsnitt fått  
0,6 mm mer i spårbildning (5,7 istället för 5,1 mm) än sträckorna med bärlager av sten-
material. Skillnaden är liten med tanke på att kallblandade, bituminösa bärlager brukar 
få mer efterpackning eftersom de är öppnare och mer svårpackade än varmblandad 
asfaltmassa. Som resultaten visar så får nybyggda vägar en del spårbildning initialt 
(ungefär som här, 4–5 mm) genom att de olika lagren i vägkroppen efterpackas och 
sätter sig vid trafikbelastning.  

Även skillnaden i IRI var liten mellan sträckorna med skumasfalt och konventionellt 
bärlager i objektets södra del.  

Provsträckan i objektets norra del (lagd 2004) uppvisade betydligt mer efterpackning, 
9,9 mm, än motsvarande sträckor med konventionell uppbyggnad, 5,7 mm och de 
sträckor med skumasfalt som lades i objektets södra del, 5,7 mm. Troligen så blev 
packningen sämre på denna sträcka. Ena välten byttes t.ex. ut inför säsongen 2005 och 
ersattes med oscillerande vält, vilket gav ett bättre packningsresultat.  
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10 Uppföljning av vägen 2006 
10.1 Jämnhet och spårbildning genom RST-mätning 
En förnyad RST-mätning på bindlagret utfördes den 19 april år 2006. Vid denna 
mätning mättes samtliga körriktningar och körfält. Vägbanans spårdjup mättes vid både 
2,8 och 3,2 meters mätbredd. Eftersom körfältens bredd endast är 3,5 m kan mätningar 
vid 3,2 m påverkas av vägmarkering och beläggningsskarvar om bilen under mätningen 
förflyttar sig för mycket i sidled. Resultaten framgår av tabell 13 (obs. maximala 
spårdjupet avser 3,2 m). 

 

Tabell 13  Sammanställning (medelvärden av 20-meterssträckor) över maximalt 
spårdjup och IRI enligt laser-RST-mätning i april 2006. 

Objekt Sträcka Jämnhet, IRI 
Medelvärde 

mm/m 

Maximalt spårdjup 
Medelvärde 

mm 

E4, K1 mot norr Skumasfalt 1,15 6,6 

 Konv. bärlager 1,16 6,1 

E4, K1 mot söder Skumasfalt 1,20 5,8 

 Konv. bärlager 1,21 5,7 

E4, K2 mot norr Skumasfalt 1,13 3,4 

 Konv. bärlager 1,17 3,5 

E4, K2 mot söder Skumasfalt 1,13 3,8 

 Konv. bärlager 1,11 3,7 

Väg 1171) Skumasfalt 1,03 2,4 

 Krossad asfalt 1,22 2,4 
1) Mätt på slitlager (övriga på bindlager) 

 

Enligt mätresultaten så uppvisade sträckorna med skumasfalt i genomsnitt endast några 
tiondels mm mer spårbildning än sträckorna med obundet bärlager. Denna mätning 
omfattar sträckor som utsatts för trafik i 6 månader upp till två år. Periodvis har trafiken 
gått i endast en körriktning på motorvägen, vilket inneburit att snabbkörfältet, K2 fått 
stor belastning av tung trafik. Cirka 2–4 mm av spårbildningen bedöms bero på efter-
packning medan övrig spårbildning kan härledas till dubbdäcksslitaget. Den förmodade 
efterpackningen är liten med tanke på att två lager skumasfalt lades med totala tjock-
leken av 80 mm. Dessutom var asfaltmassan proportionerad med hög bindemedelshalt. 
IRI-värdena är i stort sett lika mellan sträckorna med skumasfalt som de med konven-
tionell asfalt och ligger på relativt låga värden. 

Som det framgår av tabell 13 så uppvisar sträckorna på väg 117 med skumasfalt 
likvärdig spårbildning som de med krossad asfalt i bärlagret. Jämnheten är dock något 
bättre. 

 
10.2 Borrkärnor av skumasfalt 
En förnyad provtagning av borrkärnor utfördes hösten 2006, dvs. efter det att hela 
objektet öppnats för trafik och efter det slitlagrets lagts. I två sektioner (i ett fall relativt 
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nära provtagningspunkten från förra provtagningen medan den andra sektionen låg i den 
andra körriktningen) togs sex prov i yttre hjulspår och två prov mellan hjulspåren. I 
samtliga fall erhölls hela, provningsbara borrkärnor. Efter sågning till 50–60 mm 
tjocklek undersöktes de med avseende på hålrumshalt, pressdraghållfasthet, styvhets-
modul och vattenkänslighet.  

 
10.2.1 Hålrumshalt, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet 
Borrkärnorna tagna mellan hjulspåren analyserades enbart med avseende på hålrums-
halt. I övrigt gjordes fullständig analys. Skrymdensiteten hos provkropparna har mätts 
genom vattenbad (FAS 427, relevant för hålrum mindre än 8 vol-%). Resultaten 
framgår av tabellerna 14 och 15. 

 

Tabell 14  E4, sektion 15/600, K1, södergående. Analys av hålrumshalt, 
pressdraghållfasthet, styvhetsmodul och vattenkänslighet. 

Prov 
 

Nr 

Hålrumshalt 
FAS 427 

vol-% 

Styvhets-
modul 

Pressdrag- 
hållfasthet 

torr, kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

våt, kPa 

ITSR 
Vatten- 

känslighet 
% MPa 

1 4,7 – 880 – – 

2 3,5 3 378 – – – 

3 3,9 – 1 029 – – 

4 4,3 2 868 – - – 

5 4,0 – – 549 – 

6 5,4 – – 641 – 

Medelv 1): 4,3 3 123 955 595 62 

7 1) 7,7 – –  – 

8 1) 8,0 – –  – 

Medelv 2): 7,9 – – – – 
1) Prov tagna i hjulspår 
2) Prov tagna mellan hjulspår 
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Tabell 15  E4, sektion 10/200, K1, södergående. Analys av hålrumshalt, 
pressdraghållfasthet, styvhetsmodul och vattenkänslighet. 

Prov 
 

Nr 

Hålrumshalt 
FAS 427 

vol-% 

Styvhets-
modul 

Pressdrag- 
hållfasthet 

torr, kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

våt, kPa 

ITSR 
Vatten- 

känslighet 
% MPa 

9 5,4 – – 525 – 

10 3,2 – 1 047 – – 

11 0,5 5 284 – – – 

12 5,5 – – 559 – 

13 6,9 – 818 – – 

14 7,5 2 868 – – – 

Medelv 1): 4,8 4 076 933 542 58 

15 1) 7,7 – –  – 

16 1) 9,8 – –  – 

Medelv 2): 8,8 – – – – 
1) Prov tagna i hjulspår 
2) Prov tagna mellan hjulspår 

 

Hålrumshalterna låg för proverna tagna i hjulspår på 4,3 och 4,8 vol-% och för proverna 
tagna i vägbanan mellan hjulspåren på 7,9 och 8,8 vol-%. Resultaten antyder att asfalt-
lagret i hjulspåren erhållit en del efterpackning. Skillnaden vid provningen året innan 
var inte lika tydlig men i det skedet hade trafikbelastningen inte heller varit lika stor. En 
bidragande orsak till det högre spårdjupet kan vara den varma sommaren 2006.  

Hållfastheten har ökat sedan föregående år. Styvhetsmodulen har ökat med nästan 80 %, 
från 2 000 till 3 600 MPa. Även den torra pressdraghållfastheten har ökat med ca 15 % 
från 826 till 944 kPa. Den våta hållfastheten ligger oförändrad, 578 år 2005 mot 
569 kPa år 2006. Det innebär att vidhäftningstalet som är ett kvotvärde i procent mellan 
våt och torr pressdraghållfasthet minskat från 71 till 60 %. Noterbart är att den våta 
pressdraghållfastheten dock inte försämrats nämnvärt. Det bör påpekas att proverna vid 
de två provtagningarna inte tagits i samma sektioner, vilket också i viss mån kan 
påverka resultatet. Erfarenheter av denna metod är att vidhäftningstalet (kvotvärdet) 
med tiden försämras (sjunker) på vägen men som tidigare nämnts kan den våta draghåll-
fastheten samtidigt ha förbättrats.  

Intrycket från de tidigare provningarna kvarstår. Skumasfalten uppvisar relativt hög 
hållfasthet. Pressdraghållfastheten ligger för borrkärnorna något högre jämfört med 
laboratoriepackade prov av asfaltmassa tagna i verket under produktionen. Styvhets-
modulen har som väntat ökat mer och är hög för kallblandade, bindemedelsrika 
asfaltbeläggningar. Troligen är utmattningshållfastheten också god. De låga hålrums-
halterna tillsammans med högt bindemedelsinnehåll gagnar inkapslingseffekten av 
vägtjäran. Det bör påpekas att hela borrkärnor inte gick att ta upp någon månad efter 
utläggning och trafikpåsläpp. Med tiden binder den här typen av asfaltbeläggning ihop 
till ett bundet asfaltlager med god kvalitet som uppföljningen har visat. 

Eftersom återvinningsmassorna med skummat bitumen bundit ihop till ett fullgott 
asfaltlager med 8 cm i tjocklek så blir skillnaden i livslängd stor om en jämförelse görs 
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med obundet bärlagermaterial (bergkross). I efterhand kan det konstateras att den totala 
asfalttjockleken kunde ha reducerats för att uppnå motsvarande livslängd som med 
obundet bärlager. Enligt preliminära beräkningar hade beläggningskonstruktionen 
innehållande skumasfalt i körfälten kunnat ha reducerats med 50–70 mm utan att 
bärigheten (dvs. antal tunga fordon som konstruktionen klarar av) hade blivit sämre än 
för referenskonstruktionerna. Genom att skumasfalten fått betydligt högre bärighet än 
om konventionellt bärlager av bergkross använts så har konstruktionerna med skum-
asfalt blivit överdimensionerad. Tjocka beläggningskonstruktioner anses dock mycket 
kostnadseffektiva vid hög trafikbelastning, eftersom endast ytliga åtgärder krävs vid 
beläggningsunderhållet framöver. De sprickor som med tiden kan uppstå letar sig inte 
igenom beläggning och brukar endast uppträda i de övre lagren där de inte åstadkommer 
så mycket skada.  

 
10.3 Fortsatt uppföljning av vägen, etapp 1 
Motorvägen, etapp 1, kommer under 2007 att följas upp med avseende spårbildning och 
jämnhet. En långtidsuppföljning planeras (om finansiering finns) också för etapp 1 
(tjärasfalt) och etapp 2 (krossad asfalt). Förutom RST-mätning kan fallviktsmätning och 
analys av borrkärnor bli aktuellt. 
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11 Miljöanalyser 
11.1 Kontroll av PAH i mark och vatten vid mellanupplaget under 

drift 
11.1.1 Beskrivning av upplagsplatsen 
Vid miljöanalyserna har förutom Torbjörn Jacobson, VTI, även Lennart Larsson, 
Statens Geotekniska Institut varit medförfattare.  

De aktuella upplagen för uppgrävda eller krossade tjärhaltiga asfaltmassor och åter-
vunnen skumbitumenmassa låg i väglinjen på terrassen i norra delen av motorvägs-
bygget (bild 7). Asfaltverket stod placerat intill upplagshögarna. Massorna var under 
mellanlagringen täckta med presenningar. Endast vid i- och utlastning samt vid 
krossning och massatillverkning låg de otäckta under kortare tid. 

Översta delen av konstruktionen bestod av ett ca 10 cm tjockt lager av krossad 
makadam som låg på fiberduk. De underliggande materialen (egentliga terrassen) 
utgjordes av schaktade jordmassor och undergrundsmaterial.  

 

 

Provtagningsområde 

Bild 7  Upplagsplatsens läge på E4, etapp 1. 

 
11.1.2 Provtagning och analys av fasta prov i maj 2005 
Proverna togs i marken under eller alldeles vid sidan (nedströms) där upplagshögarna 
legat. Vid tidpunkten för provtagningen hade upplaget nyligen avvecklats. Det gick 
dock att se var upplagshögarna legat då rester av asfalt fanns kvar på terrassytan. Med 
hjälp av en grävmaskin togs sex markprov i gropar (i väggen på ostört prov, tabell 16) 
på varierande nivåer i terrassen (i jordmaterialen under fiberduken).  
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Tabell 16  Förteckning över markprov. 

Prov 

 

Nivå under 
ytan, cm 

Lokal 

A 30 Upplag, skumbitumenmassa 

B 40 Upplag, skumbitumenmassa 

C 10 Upplag, skumbitumenmassa 

D 30 Upplag, uppbruten eller krossad tjärasfalt 

E 10 Upplag, uppbruten eller krossad tjärasfalt 

F 40 Upplag, uppbruten eller krossad tjärasfalt 

 

Proverna analyserades med avseende på 16-PAH hos Analytica AB (enligt GC-MS). 
Resultaten framgår av tabell 17. 

 

Tabell 17  Halt av 16-PAH i markprov. 

Prov A B C D F G 

Datum 05-05-12 05-05-12 05-05-12 05-05-12 05-05-12 05-05-12 

Provdjup 30 cm 40 cm 10 cm 30 cm 10 cm 40 cm 

Enskilda PAH \ Enhet mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Naftalen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acenaftylen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acenaften <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fluoren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fenantren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(a)antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Krysen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(b)fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(k)fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(a)pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Dibenso(ah)antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Benso(ghi)perylen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Indeno(123cd)pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Summa 16-PAH <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

PAH cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

PAH övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
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11.1.3 Bedömning 
Inga av de PAH som ingår i 16-PAH kunde detekteras i proverna. Tydligen har i detta 
skede ingen mätbar utlakning eller partikeltransport av tjära skett till underliggande 
jordlager. I november 2004 togs två vattenprov i en bäck, både uppströms och 
nedströms upplaget. Inga av de 16-PAH som undersöktes låg över detektionsgränsen  
(< 0,0001 mg/l) enligt analysrapporten från ALcontrol. 

 
11.1.4 Provtagning och analys av fast prov i oktober 2005 
Proverna togs i slänten vid sidan av upplagsplatsen (vägbanan), ca 1 m på höger sida i 
riktningen mot norr och nedströms upplaget. Vid tidpunkten för provtagningen hade 
asfaltverket flyttats och upplaget avvecklats. Fyra markprov togs i två provgropar i 
väggen på ostört material vid två nivåer (tabell 18). Provgrop 2 låg 50 m söder om 
provgrop 1. 

 

Tabell 18  Förteckning över markprov. 

Prov Nivå under ytan, 
cm 

Typ av jordart 

1:1 20 Stenig, grusig grovmo 

1:2 50 Stenig, grusig grovmo med inslag av lera 

2:1 20 Stenig, grusig grovmo 

2:2 40 Stenig, grusig grovmo med inslag av lera 

 

Proverna analyserades med avseende på 16-PAH hos Analytica AB (enligt GC-MS). 
Resultaten framgår av tabell 19. I bilagan redovisas provningsrapporterna från 
laboratoriet. 
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Tabell 19  Halt av 16-PAH i markprov. 

Prov, nr 1:1 1:2 2:1 2:2 

Datum 05-10-02 05-10-02 05-10-02 05-10-02 

Provdjup 20 cm 50 cm 20 cm 40 cm 

Enskilda PAH \ Enhet mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Mg/kg TS 

Naftalen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acenaftylen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acenaften <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fluoren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fenantren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fluoranten 0,056 <0,050 <0,050 <0,050 

Pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(a)antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Krysen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(b)fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(k)fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(a)pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Dibenso(ah)antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Benso(ghi)perylen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Indeno(123cd)pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Summa 16-PAH 0,0560 <0,4 <0,4 <0,4 

*PAH cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

PAH övriga 0,0560 <0,2 <0,2 <0,2 

 
11.1.5 Bedömning av markprov 
I prov 1:1 detekterades fluoranten (ej cancerogena). Halten var dock mycket låg  
(0,056 mg/kg TS) och nära detektionsgränsen. För övriga prov kunde inga PAH 
detekteras. Resultaten tyder på att ingen nämnvärd utlakning eller partikeltransport av 
stenkolstjära har skett till intilliggande mark. Som jämförelse redovisas de generella 
riktvärdena för förorenad jord som är: 

För känslig markanvändning: 

• Summa cancerogena PAH: 0,3 mg/kg TS 

• Summa övriga: 20 mg/kg TS 
 

För mindre känslig markanvändning, med eller utan grundvattenskydd: 

• Summa cancerogena PAH: 7 mg/kg TS 

• Summa övriga: 40 mg/kg TS 
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11.1.6 Provtagning och analys av grundvatten 2004 och 2005 
År 2004 togs två vattenprov (ytvatten) i bäcken som passerar nära upplagen. Ett prov 
togs uppströms upplaget och ett prov nedströms. År 2005 togs ett nytt prov i bäcken 
50 m nedströms asfaltverket (där prov hade tagits tidigare). Ytterligare ett prov av 
grundvatten togs i en brunn belägen 35 m nedanför asfaltverket. Proven skickades till 
ALcontrol för analys av 16-PAH vid låg detektiongräns (<0,01 µg/l för samtliga PAH 
utom naftalen som har detektionsgränsen <0,2 µg/l). Resultatet redovisas i tabell 20.   

 
Tabell 20  Halt av 16-PAH i vattenprov. 

Prov 
Bäck  
Uppströms 

Bäck 
Nedströms 

Brunn Bäck 
Nedströms 

Datum 04-11-09 04-11-09 05-09-29 05-09-29 

Enskilda PAH \ Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l 

Bens(a)antracen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bens(a)pyren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bens(b)fluoranten <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bens(k)fluoranten <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Chrysen/Trifenylen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Dibenso(ah)antracen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Indeno(123cd)pyren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PAH, summa cancerogena <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Acenaften <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Acenaftylen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Antracen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benso(ghi)perylen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fenantren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoranten <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Naftalen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Pyren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PAH, summa övriga <1 <1 <1 <1 

 
11.1.7 Bedömning av vattenprov 
Inga PAH kunde detekteras i de fyra vattenproven trots att de analyserades vid låg 
detektionsgräns. 
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11.2 Kontroll av PAH i mark och vatten vid mellanupplaget efter 
avveckling av mellanupplag och asfaltverk 

11.2.1 Provtagning av fast material 2006 
Vid provtagningstillfällena hade en lokalväg iordningsställts vid platsen där asfaltverket 
och upplaget tidigare legat (bild 7).  

Proverna av fast material togs i slänten ca 3 m vid sidan om lokalvägen (se bild 8) och, 
enligt okulär bedömning, i yt- och grundvattenriktning nedströms det gamla upplaget. 
Fyra markprov togs i två provgropar på ostört material vid två nivåer (tabell 21). 
Provtagningen utfördes den 2006-05-30. Provgrop 1 (prov A och B) låg ca 50 m söder 
om provgrop 2 (prov C och D). Ett sedimentprov togs i bäcken nedströms vägen (prov 
E; på samma plats där ytvattenproven togs, se nedan). Bäcken går genom ängsmark och 
rinner ut i Lagan drygt 1 km åt sydost från provtagningslokalen. Avståndet mellan 
provpunkten i bäcken och upplagsplatsen/asfaltverket samt gamla E4:an bedöms vara 
50–100 m. Den borttagna delen av E4 innehöll ett lager av tjärasfalt som nyttjats i 
beläggningen av nya E4:an i form av bitumeninkapslad tjärasfalt som bärlager. Nya 
E4:an är belägen ca 100 m uppströms provpunkten i bäcken. 

 

 
Bild 8  Provtagningsgropar i slänten intill den plats där  
asfaltverket och upplaget tidigare har legat. 
 

Tabell 21  Förteckning över markprov. 

Prov 

 

Nivå under 
ytan, cm 

Typ av jordart 

A 40–50 Stenig, grusig grovmo 

B 90–100 Stenig, grusig grovmo med inslag av lera 

C 40–50 Stenig, grusig grovmo 

D 80–90 Stenig, grusig grovmo med inslag av lera 

E 0–10  Sediment (sand) 
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Proverna analyserades med avseende på 16-PAH hos Analytica AB (med GC-MS). 
Resultaten framgår av tabell 22.  

 

Tabell 22  Halt av 16-PAH i markprov och sediment. 

Prov, nr A B C D E 

Datum 06-05-30 06-05-30 06-05-30 06-05-30 06-05-30 

Provdjup 40–50 cm 90–100 cm 40–50 cm 80–90 cm 0–10 cm 

Enskilda PAH \ Enhet mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Naftalen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acenaftylen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acenaften <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fluoren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fenantren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(a)antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Krysen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(b)fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(k)fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Benso(a)pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Dibenso(ah)antracen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Benso(ghi)perylen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

*Indeno(123cd)pyren <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Summa 16-PAH <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

*PAH cancerogena <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

PAH övriga <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

 
11.2.2 Bedömning av fast material 
Inga 16-PAH detekterades i jordproven. Resultaten tyder på att ingen nämnvärd 
utlakning eller partikeltransport av stenkolstjära hittills har skett till de provtagna 
områdena från bl.a. den närbelägna vägen. De provtagna materialen bedöms ha funnits 
innan asfaltverket etablerades på platsen. Resultaten från jordanalyserna bör återspegla 
eventuell påverkan i provtagna punkter från närliggande vägbyggnadsaktiviteter, 
inklusive asfaltverk och iordningsställande av upplagsplatsen.  

Påverkan av främst transportabla partikulära PAH från det temporära upplaget/-
asfaltverket bör kunna avspeglas nedströms i sedimentet i den relativt närliggande 
bäcken. Det provtagna sedimentet i denna bäck (provpunkt E) uppvisade inga 
detekterbara PAH. Provet bestod av sand, vilket indikerar att provpunkten främst 
motsvarar erosionsbotten.  
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11.2.3 Provtagning och analys av grund- och ytvatten  
Provtagning och analys av brunns- och ytvatten avser att främst klarlägga eventuellt 
pågående kvardröjande PAH-påverkan på dessa vatten från det tidigare närliggande 
upplaget, asfaltverket samt iordningställandet, men även eventuellt pågående effekter, 
från den nylagda vägen. 

Vattenprov har tagits vid fyra tillfällen under sommaren/hösten 2006. 

 

2006-05-30 
Ett prov togs i brunnen belägen ca 100 m nedanför (i förmodad grundvattenriktning) 
den plats där upplaget och asfaltverket tidigare var placerat och ungefär lika långt från 
gamla E4:an (se bild 9). Därtill togs ett ytvattenprov i den bäck (nedströms det tidigare 
asfaltverket och upplaget, har ett litet flöde) som rinner under E4:an och lokalvägen och 
kommer fram strax öster om vägen (se bild 10).  

 

2006-06-27 
Ett förnyat prov på ytvatten togs i bäcken på samma plats som vid tidigare provtagning. 

 

2006-08-24 
Ett prov på ytvatten togs i bäcken i slutet av sommaren. 

 

2006-09-20 och 2006-11-22 
Ytterligare två prov på ytvatten togs i bäcken under hösten 2006. 

 

Proven skickades till ALcontrol för analys av 16-PAH (detektionsgräns <0,01 µg/l för 
samtliga PAH, utom naftalen <0,2 µg/l). Mätonoggrannheten för enskilda PAHer ligger 
±15–25 %. Resultatet redovisas i tabell 23.  
 

 
Bild 9  Brunnens placering nedanför vägen. 
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Bild 10  Bäcken (pilen till vänster) och provpunkten (pilen till höger) 
där ytvattenproven togs sett från vägen. 

 
Tabell 23  Halt av 16-PAH i vattenprov. 

 Brunn Bäck Bäck Bäck Bäck 

Datum 06-05-30 06-05-30 06-06-27 06-08-24 06-11-22 

Enskilda PAH \ Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Bens(a)antracen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bens(a)pyren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bens(b)fluoranten <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bens(k)fluoranten <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Chrysen/Trifenylen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Dibenso(ah)antracen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Indeno(123cd)pyren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PAH, summa cancerogena <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 

Acenaften <0,01 <0,01 0,016 <0,01 <0,01 

Acenaftylen <0,01 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 

Antracen <0,01 <0,01 0,016 <0,01 <0,01 

Benso(ghi)perylen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fenantren <0,01 0,019 0,11 0,028 <0,01 

Fluoranten <0,01 <0,01 0,020 <0,01 <0,01 

Fluoren <0,01 <0,01 0,075 0,025 <0,01 

Naftalen <0,2 <0,2 0,77 <0,2 <0,2 

Pyren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PAH, summa övriga <0,3 0,019 1,0 0,053 <0,3 
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11.2.4 Bedömning av vattenprov 
Inga detekterbara PAH fanns i vattnet från brunnen, prov taget 30 maj 2006.  

Parallellt med provtagningen i brunnen provtogs vattnet i bäcken. I detta ytvatten 
detekterade laboratoriet en enskild PAH (0,019 µg/l av fenantren) strax över dess 
enskilda detektionsgräns. I övrigt kunde inga PAH detekteras i detta prov. Noteras bör 
att detektionsgränsen för summa cancerogena PAH i detta liksom i alla övriga ytvatten-
prov som presenteras i denna rapport, ligger något över nytt föreslaget riktvärde för 
ytvatten, se nedan. 

Ett nytt prov av ytvatten från bäcken togs 2006-06-27. I detta prov kunde sju enskilda 
PAH:er detekteras, alla ingående i benämningen summa övriga PAH. De flesta förelåg 
med halter strax över respektive detektionsgräns. Emellertid, detekterade halter av 
naftalen (0,77 µg/l), fenantren (0,11 µg/l) och i viss mån fluoren (0,075 µg/l) låg 
signifikant över deras respektive detektionsgränser. Detta indikerar att viss påverkan på 
ytvattnet skett. Halterna av summa övriga PAH i ytvattnet låg i nivå med föreslagna 
svenska vattenkvalitetskriterium för akvatiskt liv i färskvatten (”Ccrit” enl. 
Beräkningsmodell – Riktvärden i mark, NV Remissversion 2005-07-04), motsvarande 
1 µg/l. Detta kriterium är därtill samma som nyligen föreslagits gälla som riktvärde i 
ytvatten med koppling till grundvatten vid bensinstationer (Kemakta AR 2005-31, 
reviderad version 2006-04-28). De detekterade halterna i ytvattnet indikerade att fortsatt 
provtagning och kontroll var nödvändig.  

Ytterligare ett ytvattenprov togs den 2006-08-24. I detta prov kunde två enskilda PAH 
detekteras, alla av typen summa övriga PAH. I provet hade både antalet detekterbara 
PAH och uppmätta halter minskat sedan juni. Halten av summa cancerogena PAH låg 
avsevärt under ovan nämnda förslagna ytvattenkriterium. Under juni hade vägrenen och 
slänten vid lokalvägen rensats från ev. kvarliggande asfaltmassor (sannolik källa), vilket 
kan förklara de lägre halterna som uppmättes i slutet av augusti.  

I provet från september 2006 kunde tre enskilda PAH av typen summa övriga detek-
teras. Halten summa övriga PAH var nu högre än vid föregående provtagning men 
under ovan nämnda föreslagna ytvattenkriterium.  

I provet från november 2006 kunde inga enskilda PAH:er detekteras. Den mycket 
regniga hösten kan vara en bidragande orsak till att inga PAH:er kunde detekteras i detta 
prov. Ytterligare ett prov kommer att tas under våren 2007.  

En trolig orsak till de detekterade (dock låga halter) halterna av några enskilda av typen 
summa övriga PAH:er kan vara att en viss partikelspridning skedde när upplaget 
avvecklades och lokalvägen iordningsställdes. Efter lösa partiklar togs bort från slänten 
på vägen mot bäcken minskade halterna i ytvattnet. Det bör tilläggas att i brunnen  
ca 50 m nedströms upplaget har inga PAH:er detekterats i grundvattnet. 
Undersökningen visar att avstädningen av ett upplag för tjärasfalt måste utföras med 
stor noggrannhet. Allt tjärhaltigt material måste tas bort innan ytorna kan återställas. 
Instruktionerna i Vägverkets riktlinjer för tjärasfalt bör bli tydligare på denna punkt.  
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12 Återvinning av krossad asfalt på etapp 2 
På etapp 2, förbifart Markaryd har ca 70 000 ton krossad asfalt (asfaltgranulat) åter-
vunnits till bärlager. Asfaltgranulatet ersatte konventionellt bärlager av stenmaterial. 
Returasfalten kom från gamla E4:an och anslutande vägar som byggdes om i samband 
med motorvägsbygget. Återvinningsmassorna innehöll inte tjärasfalt utan bestod av 
konventionell asfaltbeläggning typ ABT och AG samt några lager av ytbehandling och 
ett lager av ABS. Vid uppgrävning av asfaltbeläggning (schaktning) som här var fallet, 
blir asfaltkakorna i viss mån uppblandade med underliggande, obundna lager. Det 
innebär att bitumeninnehållet blir lägre än för fräsmassor av ytliga asfaltlager och 
stenhalten något högre.  

Efter krossning, sortering, utläggning, vattning och packning lades bärlagret av asfalt-
granulat över med AG och bindlager. Vägen öppnades för trafik i juni 2006. Slitlagret 
kommer att läggas under försommaren 2007, vilket innebär att trafiken under minst ett 
år kommer att trafikera bindlagret. Etapp 2 har samma lagertjocklekar i asfaltkonstruk-
tionen som etapp 1. Asfaltgranulatet lades i ett lager på 80 mm i K1 och 150 mm i K2 
(ersatte konventionellt bärlager). På väg 117 lades 80 mm asfaltgranulat. 

 
12.1 Beskrivning av tekniken 
Enligt studier gjorda av VTI visar hållfasthetsprovningar att asfaltgranulat från 
kommunala mellanupplag har väl så god styvhetsmodul som naturmaterial, men att 
stabilitetsegenskaperna initialt är sämre, speciellt om materialet packats dåligt. 
Stabiliteten påverkas i högre grad av andelen asfalt eller bitumen i asfaltgranulatet än 
vad styvhetsmodulen gör. Andra faktorer som påverkar egenskaperna är korngrade-
ringen och andelen stenmaterial i asfaltgranulatet samt vatteninnehållet, temperaturen 
och packningsarbetet vid utförandet. 

Uppföljningar i fält har visat att asfaltgranulat med framgång kan användas som 
obundet material till bär- och förstärkningslager på gång- och cykelvägar samt på de 
flesta gator och vägar. Lager av asfaltgranulat får ofta med tiden, genom trafikens 
efterpackning under varma sommardagar, en betydande hållfasthetsökning och 
materialet binder i många fall ihop till ett asfaltliknande lager. Goda erfarenheter finns 
bl.a. från väg 46 söder om Ulricehamn och väg 32 norr om Boxholm. Asfaltgranulat har 
också använts i t.ex. Stockholm, Göteborg, Jönköping, Linköping och Västerås. 

En viktig förutsättning för ett bra resultat är att utläggning och packning görs på ett 
ändamålsenligt och noggrant sätt. Krossade schaktmassor kan vara särskilt lämpliga 
eftersom bitumeninnehållet är relativt lågt och andelen stenmaterial högt. Asfaltgranulat 
skall inte användas på ytor där statiska laster förekommer, t.ex. parkeringsplatser, 
eftersom risken då är stor för deformationer.  

I Sveriges Kommuner och Landstings handbok ”Vägen tillbaka – På väg igen” som 
beskriver återvinning av asfalt i kommuner finns erfarenheter av krossad asfalt i bär- 
och förstärkningslager redovisade.  
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Bild 11  Bilder från upplag med returasfal
returasfalt på väg 117. 

 
12.2 Sammanställning över akti

och väg 117 
Aktiviteterna bedrevs i följande steg: 

1. Karakterisering av asfaltgranulat 

2. Riktlinjer för återvinning av asfaltg

3. Packningsförsök 

4. Rekommendatio

ntreprenören som var Vägverket Produktion) 

7. Kontroll av borrkärnor efter en
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13 ager 
tifrån erfarenheterna från förförsök i Markaryd, tidigare erfarenheter från andra objekt, 

handboken för asfaltåtervinning och de danska anvisningarna för krossad asfalt har 
riktlinjer tagits fram. De tillämpades vid arbetena på E4 vid Markaryd.  

 
13.1.1 Granulatkurva och vatteninnehåll 
Asfaltgranulatets kornstorleksfördelning och vatteninnehåll har främst betydelse för 
materialets homogenitet och packningsegenskaper. Asfaltgranulatets kornkurva bestäms 
genom tvättsiktning. Vid analysen torkas materialet vid rumstemperatur för att inte 
partiklarna skall klibba ihop.  
 

Riktlinjer för krossad asfalt i bärl
U

 
Krav på kornstorleksfördelning i Danmark (tvättsiktning krävs). 
 
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. Genom att 
massorna grävs upp (rivs upp) vid Markaryd kommer en del av det obundna bärlagret 
med i massorna vilket sannolikt innebär att halten passerande sikt 0,25 mm hamnar över 
3 %.  

 
13.1.2 Inblandning av makadam och sand 
Inblandning av stenmaterial kan förbättra stabiliteten i asfaltgranulatet. Granulatkurvan 
antyder att ca 10–20 % av makadam 16–32 mm behövs för att den skall bli mer lik 
sammansättningen hos ett konventionellt bärlagermaterial. Sand kan fungera som 
kilsten, speciellt om andelen filler eller finandel är låg (mindre än 3 % passerande sikt 
0,25 mm). 

Enligt treaxialförsök på VTI förbättrades resistensen mot permanent deformation 
markant genom 25–50 % stenmaterialinblandning. Resultatet var speciellt tydligt vid 
50 procents inblandning. Stenmaterialinblandningen ger materialet en tätare gradering 
samtidigt som andelen fjädrande och deformerbara asfaltpartiklar, vilka är hämmande 
på packningsbarheten, minskar i materialet. Inblandning av makadam påverkar dock 
inte styvhetsmodulen nämnvärt. 
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Om asfaltgranulatet innehåller hög halt av bitumen (>6 %) bör stenmaterial blandas in 

en 
m avgör om 

akadam (16–32 mm) behöver blandas in i massorna.  

 
10 vältöverfarter. Vid testerna måste vattenkvoten och 

indemedelsinnehållet i materialet kontrolleras. Temperaturen vid arbetena bör också 
noteras.  

 
13.1.4 Utläggning 
Massorna kan läggas ut med hjälp av asfaltläggare eller med lastbil/väghyvel. Asfalt-
granulat är som andra grövre obundna vägmaterial relativt separationsbenägna, vilket 
bör beaktas vid hanteringen av massorna.  

 
13.1.5 Lagertjocklekar 
Krossad asfalt bör läggas ut i lager mellan 8–15 cm för att materialet skall få en effektiv 
packning. Om tjockare skikt eftersträvas måste materialet läggas ut i flera lager. Risken 
för alltför stor efterpackning ökar om materialet läggs i för tjocka skikt. 

 
13.1.6 Optimal vattenkvot 

timal vattenkvot 
ftersträvas. Packningskurva bestämd vid olika vattenkvoter enligt tung instampning 

, 

ttning i samband med packningen 
förs 

n 
bineras med intensivt packningsarbete. 

för att inte plastiska deformationer skall uppkomma. 

Om bärlagret ligger under en tjock asfaltbeläggning (> 10 cm) bedöms inte stabilitet
som kritisk. Det är främst tillgången till asfaltmassor (massabalansen) so
m

 
13.1.3 Provläggning (provpackning) 
För att optimera packningsarbetet bör en provyta läggas innan produktionen startas upp 
i full skala. En isotopmätare behövs för kontroll av skrymdensiteten. Ytan bör vältas
och kontrolleras genom minst 
b

För att massan skall få bästa möjliga packningsegenskaper bör op
e
anger lämpligt fuktinnehåll. Välgraderade bärlagermaterial brukar ligga nära 6 vikt-%
vilket kan vara ett lämpligt riktvärde även för asfaltgranulat. Asfaltgranulat kan inne-
hålla mer än 6 vikt-% eftersom de inte är så känsliga för vattenseparation. Lämpligt 
vatteninnehåll i de flesta fall är 6–7 vikt-%. Vattnets smörjande effekt anses mycket 
viktigt för packningen.  

 
13.1.7 Vatteninnehållet i upplag 
Enligt undersökningar av ett antal asfaltupplag varierade vattenkvoten mellan  
1–7 vikt-% beroende på årstid, väderlek och materialsammansättning. Regelbundna 
kontroller av vatteninnehållet bör därför utföras vid Markaryd. 

 
13.1.8 Va
I många fall måste utlagt asfaltgranulat vattnas innan det packas om inte arbetet ut
med asfaltgranulat som från början har ett betydande fuktinnehåll (>6 %). Eftersom 
asfaltgranulatet är relativt öppet genom det låga finmaterialinnehållet rinner vattnet 
snabbt igenom lagret varför vältningen måste ske direkt efter spridningen av vattnet. 
Riklig vattning förbättrar förutom massans packningsbarhet även vidhäftningen mella
granulatkornen om åtgärden kom
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13.1.9 Packningsutrustning 
Typ av vältar och antalet vältöverfarter har stor betydelse för packningsresultatet. 

as 
let överfarter och behovet av 

ältar kan bestämmas genom en provpackning på vägen. Erfarenheter har visat att  
ens) följt av 5 överfarter med låg amplitud 

ller hög packningsgrad) som möjligt utan även till att granulatkornen skall 
äfta ihop så att en viss bindning kan ske i lagret. Denna effekt ökar med högre 

 att det bästa resultatet erhålls om massorna läggs ut på 

ftersom asfaltgranulat är svårpackat bör ytan om möjligt ligga öppen en tid för 
gs på. På så sätt kan initialt uppkommen spårbildning 
n av trafikens efterpackning fås på sommaren när 

ikeras utan 
roblem.  

ds 

emedel bedöms inte statisk plattbelastning fungera i detta fall. 

Danmark finns krav på packningskontroll för krossad asfalt i bärlager. Torrdensiteten 
ning varefter en korrigering görs för bitumen-

fukt-
t 

ra ³ krossad asfalt.  

Stålvalsvältar packar materialet på djupet medan gummihjulsvältar tätar (knådar) till 
ytan och det övre skiktet. När asfaltgranulat används till bärlager skall materialet pack
med en tung (minst 14 ton) vibrerande stålvalsvält. Anta
v
ca 5 överfarter med hög amplitud (låg frekv
(och låg frekvens) ger det bästa resultatet.  

 
13.1.10 Temperaturen vid utläggningen har betydelse för packningsresultatet 
Packningen av asfaltgranulat syftar inte bara till att materialet skall få så hög skrym-
densitet (e
h
temperatur. Det innebär
sommarhalvåret.  

 
13.1.11 Låt ytan ligga öppen för byggtrafik en tid innan den läggs över 
E
byggtrafik innan asfalten läg
åtgärdas. Den största effekte
temperaturen är hög i vägbanan. Efter en tids trafik brukar lager med asfaltgranulat 
hårdna till och bli mer okänsliga för deformationer. Ytan på utlagt asfaltgranulat blir 
förhållandevis tät, jämn och dammfri genom asfaltinnehållet och kan traf
p

 
13.1.12 Packningskontroll 
På större objekt som i detta fall bör krav på packningskontroll ställas. I Sverige använ
statisk plattbelastning för kontroll av packning och bärighet och krav finns för obundna 
vägmaterial i Vägverkets tekniska anvisningar (ATB VÄG). Vid testning av asfalt-
granulat påverkas dock resultatet av temperaturen i materialet vid mättillfället pga. 
bitumenet. Eftersom arbetena utförs på sommaren och massorna innehåller relativt 
mycket av ”fräscht” bind

I 
på packad yta bestäms med isotopmät
innehållet. Om inte bitumenhalten är känd används 3,5 % vid korrigeringen för 
innehållet. Torrdensiteten divideras med ett referensvärde som tas fram på laboratorie
genom vibrationsinstampning (ASTM 04253-93), vilket anger packningsgraden i 

åste vara minst 15°C vid instampningen och tre prov skall procent. Temperaturen m
analyse s. En kontroll utförs per dygnsproduktion eller högst 500 m

Följande krav finns: 
 
För medel- och minivärde ställs krav på packningsgrad enligt: 

Trafikklass 0-trafik, lätt trafik Medeltrafik, tung trafik 
Medelvärde >95 % >98 % 
Minivärde ≥92 % ≥95 % 
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Packningskravet anses uppfyllt i ett kontrollavsnitt när medelvärdet eller minsta värdet 
för 5 slumpvis uttagna prov klarar ovan nämnda krav. 
 
För kontroll av spridning görs en statistisk beräkning där: 
Medelvärdet ≥ 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 ovan nämnda krav. 
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14 Packningsförsök med krossad asfalt 
4.1 Packningsförsök på väg 117 1

I april 2005 utfördes ett första packningsförsök på väg 117 där 80 mm asfaltgranulat 
assorna krossades och siktades på plats (sortering  

r de inledande ar ket). Mass tor 
rsök 1 och 2). 

lades som bärlager. Asfaltm
0–45 mm). Efter en kortare tids lagring lades 
och torr unde

de ut på vägen. Väderl
betena (under försö

eken var relativ kall 
orna lades ut på två provy

(fö
 

     
Bild 12  Packningsförsök på väg 117 (vänster) och E4 (höger). 
 
 
14.1.1 Granulatkurva och vattenkvot i upplag 
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Figur 10  Granulatkurva framtagen efter tvättsiktning. 

 

Provet togs på nykrossat material i upplag. Kornkurvan (tvättsiktning) uppfyllde de 
danska kraven för krossad asfalt i bärlager. Vattenkvoten var 2,2 %. 
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14.1 Bindemedelshalt, kornkurva och vattenkvot .2 på material från vägen 
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Figur 11  Kornkurvan hos extraherat material. Gränskurvorna är för AG 22, försök 1. 

 

Bindemedelshalten låg på 2,9 % (oväntat lågt, visar på relativt hög andel av bindeme-
delsfattiga massor och/eller hög andel obundet material). Vattenkvoten i provet taget på 
provsträckan var 4,2 %. 
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Figur 12  Kornkurvan hos extraherat material. Gränskurvorna är för AG 22, försök 2. 

indemedelshalten låg på 3,3 % (relativt lågt). Vattenkvoten i provet som togs på 

I försök 1 testades vältens kapacitet och 
antalet vältöverfarter på en delyta av utlagt asfaltgranulat (8 cm). I försök 2 som var mer 
produktionsinriktat, hyvlades och vattnades materialet mer intensivt samtidigt som 
välten gick på full kapacitet redan från början. 
 

 

B
provsträckan efter försöket 5,7 %. 

 
Resultat från packningsförsök i april 2005 14.1.3 

En inledande studie utfördes den 26 april 2005. 
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Figur 13  Skrymdensiteten som funktion av antalet vältöverfarter, försök 1. 
Skrymdensiteten korrigerad för uppmätt vatteninnehåll.  
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Figur 14  Sammanställning av försök 1 och 2. Torr skrymdensitet  
korrigerad för uppmätt vatteninnehåll. 

id isotopsmätning (Troxlermätning) av fuktiga asfaltmaterial registreras både bitumen 
v 
öras 

siteten (det är den som är intressant).  

mendationer fram för de 

kt 
er 20°C behövs 10 vältöverfarter med 

ibrerande slätvalsvält, 15 ton (Dynapac CA 302) med full effekt (linjelast 30 kN/m, 

 

V
och fukt som fukthalt i instrumentet. Därför måste de särskiljas åt genom kontroll a
fukt- resp. bindemedelsinnehåll i materialet. Därefter kan en relevant korrigering g
vid beräkningen av torra skrymden

Utifrån det första packningsförsöket togs följande rekom
inledande arbetena på väg 117 och E4, Markaryd: 

Asfaltgranulatet läggs och fördelas ut med hjälp av lastbil och väghyvel. Lämpligt 
vatteninnehåll i massorna är 5–6 %. Det innebär att massorna måste vattnas innan de 
packas (vattnet fungerar som smörjmedel under packningen). Vattningen sker i dire
nslutning till vältningen. Vid temperaturer unda

v
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hög amplitud och låg frekvens). Packningen avslutas med en slätvalsvältning utan vibro 
för att ytan skall bli slät. När temperaturen överstiger 20°C behövs sannolikt färre antal 
vältöverfarter (kanske 8 räcker). Ett nytt packningsförsök rekommenderas under 
sommaren när temperaturen är högre. 

 
14.1.4 Resultat från packningsförsök i maj 2005 
När arbetena på E4, Markaryd kom igång under försommaren 2005 gjordes ett nytt 
packningsförsök. Lufttemperaturen var vid detta tillfälle högre än vid försöket i april 
och därför mer representativt för läggning under sommarhalvåret. Packningsresultaten 
på en sträcka i K2, södergående riktning, testades den 31 maj 2005. Bärlagrets nomi-
nella tjocklek var 15 cm. I praktiken lades något tjockare lager av opackad massa. Innan 
välten (samma som vid försök 1) gick på massorna hade de fördelats ut och blandats om 
med hjälp av väghyvel. Från början packade välten ytan med låg frekvens och hög 
amplitud. Efter ca 5–7 vältöverfarter började välten att skaka pga. att lagret hårdnade 

er välten 
pphörde 

kt igen. Packningsförloppet 
dovisas i figur 15. 

 

till. För att både förbättra effekten av vältningen och förhindra att massan ell
(och föraren) tog skada sänktes amplituden till låg nivå. Efter denna åtgärd u
skakningarna och välten packade materialet mer harmonis
re
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 av antalet vältöverfarter. Den torra 

rymdensiteten är korrigerad med avseende på aktuellt fuktinnehåll. 

. Lämpligt 
s 

Figur 15  Skrymdensiteten som funktion
sk

 

Utifrån provläggningen rekommenderades följande utförande: 

• Massorna tippas och fördelas ut med hjälp av lastbil och väghyvel
vatteninnehåll i massorna är 5–8 %. Det innebär att massorna måste vattna
innan de packas (vattnet fungerar som smörjmedel under packningen). 
Vattningen sker i direkt anslutning till vältningen.  
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Utifrån packningskontrollen rekommenderades följande vältschema: 

• 5 överfarter med vibrerande slätvalsvält, 15 ton (Dynapac CA 302) med li
30 kN/m, hög amplitud och låg

njelast 
 frekvens + 5 överfarter vid låg amplitud och 

frekvens. Packningen avslutas med en slätvalsvältning utan vibro för att ytan 

 

skall bli slät.  

 
14.1.5 Kontroll av skrymdensiteten på utlagda ytor 
Med hjälp av Troxler mättes skrymdensiteterna i 15 slumpmässigt utvalda punkter  
på den del av E4 som belades 26–27 maj (södra körriktningen). Utifrån känt bitumen-
och uppskattat fuktinnehåll korrigerades torra skrymdensiteten. Resultaten redovisas i 
figur 16. 

 

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

2,150

2,200

³),
 k

or
r.

söder,
1

2 3 4 5 mitt, 6 7 8 9 10 norr,
11

12 13 14 15

To
rr

 s
kr

ym
de

ns
ite

t (
kg

/d
m

Torr skrymdensitet
Våt skrymdensitet

 
Figur 16  Sammanställning av packningskontroller utförda av VTI. Torra 
skrymdensiteten är korrigerad för vatteninnehållet. 

 

Packningsgraden är hög (i många fall över 100 %) om de uppmätta värdena på torra 
oratorie-
 för 

ring på laboratoriet 
Pro v et 
genom , 
VV me nds bl.a. 
i Danm . Tung instampning har i 
Sverige, åtminstone tidigare, använts för packningsstudier och metoden finns omnämnd 
i handboken ”På väg igen” som behandlar krossad asfalt i obundna lager. 

 

skrymdensiteten i fält jämförs med maximala torra skrymdensiteten enligt lab
packning (se nästa avsnitt). Resultaten klarar bl.a. de danska packningskraven
krossad asfalt på högtrafikerade vägar. 

 
14.1.6 Packningskurva enligt tung instampning och vibre

v a  asfaltgranulat från upplaget packades vid varierande vattenkvot på laboratori
vibrering (vibrobordet, bestämning av maximal skrymdensitet med vibrobord
tod 607-1998) och tung instampning (Proctor). Den första metoden anvä
ark som referens vid beräkning av packningsgraden
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Figur 17  Skrymdensiteten som funktion av vatteninnehållet. Packning  
på laboratoriet genom Vibrobord och Proctor. 

 

Skillnaderna mellan metoderna är påtaglig. Packningen enligt Vibrobordet är markant 
mer känslig för vatteninnehållet än Proctor. Optimal vattenkvot erhölls vid 8,0 %, vilket 
verkar mer rimligt enligt erfarenheterna från packningsförsöken jämfört med Proctor där 
optimala vattenkvoten låg på 5,0 % (för lågt enligt fälterfarenheterna). Den torra skrym-
densitet (2,00 kg/dm) som använts för beräkningen av packningsgraden är framtagen 
genom Vibrobordet vid 8 % vattenkvot. Detta värde kan naturligtvis variera något 
beroende på variationer i materialsammansättning hos asfaltgranulatet utmed vägen. 
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15 Entreprenörens kvalitetskontroll 
I följande kapitel ges en sammanställning över entreprenörens (vägverket Produktion) 
kvalitetskontroll. Kornstorleksfördelning har bestämts på extraherat material (sten-
materialet i asfaltgranulatet) och genom tvättsiktning av asfaltgranulatet (granulat-
kurva). Asfaltgranulatet hade på etapp 2 sorteringen 0–32 mm. Ett prov togs per 
arbetsskift. Se resultat som erhållits av entreprenören redovisas i följande figurer. 
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Figur 18  Kornstorleksfördelningen på tvättsiktat asfaltgranulat. 
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Figur 19  Kornstorleksfördelningen på extraherat asfaltgranulat. 

 

Asfaltgranulatet hade en lämplig partikelsammansättning för återvinning. Spridningen 
är inte heller för stor mellan proven. Proverna låg inom riktlinjerna för återvinning till 
bärlager enligt de danska anvisningarna. Extraherat material låg nära det övre grade-
ringsregistret för ABT 16. Stenhalten (>4 mm) låg på ca 40 %. Andelen grovt material 
(>16 mm) är relativt låg (20 %). Enligt provningarna på etapp 1 låg bindemedels-
innehållet på ca 5 %. Det är relativt högt för returasfalt. Asfaltgranulatet bedöms ha 
goda förutsättningar för självbindning under trafikarbetet under sommarhalvåret. 
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15.1.1 Packningskontroll 
Efter att ha tagit del av entreprenörens packningskontroll (skrymdensiteter) med hjä
av isotopmätare så verkar lagret med krossad asfalt ha erhållit en bra packning. 
Packningsgraden, dvs. den uppmätta torra skrymdensiteten i förhållande till pack
laboratoriet (se föregående kapitel) låg över 96 % (jämfört med vibrobordet vid 8 %

lp 

ning på 
 

attenkvot). Faktorer som förutom packningsarbetet påverkar resultatet är material-
mmansättningen, bindemedelsinnehållet, fuktinnehållet, tjockleken på lagret och inte 

minst temperaturen. Därför får man räkna med en större spridning än vad som är fallet 
för konventionella bärlager. I detta fall låg spridningen mellan 96–102 % i packnings-
grad (ett antal stickprov). Om packningsgraden i fält beräknas i förhållande till tung 
instampning (modifierad Proctor) låg packningsgraden i samtliga fall över 100 %.  

Det bör nämnas att packningskontroll genom statisk plattbelastning inte är en relevant 
metod för asfaltgranulat. Bitumen i granulatet är temperaturberoende vilket påverkar 
resultatet. Om den metoden används måste resultaten korrigeras för temperaturen (en 
kurva måste tas fram för det aktuella asfaltgranulatet). 

 

v
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16 Uppföljning av vägen 2006 

lt 
jup 

 

16.1 Jämnhet och spårbildning genom RST-mätning 
Maximala spårdjupet och jämnheten i längdled, IRI, mättes med VTI:s forskningsbil 
(mätbredd 3,2 m) på de delar av vägen som var öppnad för trafik. Mätningen gjordes på 
bindlagret den 19 april 2006. Resultaten framgår av tabell 24. 

 

Tabell 24  Sammanställning (medelvärden av 20-meterssträckor) över maximalt 
spårdjup och IRI enligt laser-RST-mätning i april 2006. 

Objekt Sträcka Längd 
 

Jämnhet, IRI 
Medelvärde 

Maxima
spård

 
m 

 
mm/m 

Medelvärde

mm 

E4, K1 mot norr Objekt 1, krossad asfalt i K2 1 465 1,25 5,6 

 Objekt 2, krossad asfalt i K2 1 485 1,40 13,0 

 Konventionellt bärlager1) 1 700 1,14 7,4 

E4, K1 mot söder Konventionellt bärlager1) 1 700 1,25 6,4 

 Objekt 2, krossad asfalt i K1 1 485 1,06 6,2 

 Objekt 1, krossad asfalt i K1 1 465 1,12 2,9 
1) Norr om mätsträckan med krossad asfalt, sektion 8/500–10/200 

 

De uppmätta spårdjupen var mest påtagliga i körriktningen mot norr där hela E4-
trafiken gått på K2 som har tunnare asfaltkonstruktion och tjockare lager av asfalt-
granulat än K1. På mätsträckan, som trafikerats under sommaren 2006 (objekt 1) med 
asfaltgranulat, uppmättes 13 mm i maximalt spårdjup (medelvärden av samtliga upp-
mätta 20-meterssträckor). Motsvarande sträcka med konventionellt bärlager uppvisade 
7,4 mm i maximalt spårdjup. Skillnaden var ca 5 mm. Den trafik som under samma tid 
trafikerade K1 i andra körriktningen orsakade en spårbildning på 6,2 mm för sträckan 
innehållande asfaltgranulat och 6,4 mm för referensen med konventionellt bärlager. 
Sträckorna innehållande asfaltgranulat med tjockare asfaltkonstruktion i K1 erhöll 
ungefär halverad spårbildning jämfört med de i K2. En erfarenhet från uppföljningen är 
att trafiken som initialt under byggskedet leds över från K1 till K2 kan ha en negativ 
inverkan på den klenare konstruktionen i K2. Hastigheten är också reducerad vilket ger 
en större trafikpåkänning när det gäller bärighet och stabilitet än vid normal hastighet på 
motorvägar. Eventuellt kan det vara motiverat att asfaltkonstruktionen är lika tjock i 
båda körfälten. 

Jämnheten, IRI, är förhållandevis bra på vägen för att vara bindlager. Även här har det 
tunga trafikarbetet på K2 inverkat negativt på IRI-värdena (dock ej kritiskt). När vägen 
toppas med slitlager år 2007 kommer den initiala efterpackningen i form av spår att 
åtgärdas (något mer massa läggs i spåren).  
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16.2 Borrkärnor av krossad asfalt   
två sektioner 

ighet 
sbara analyserades enbart med 

de på hålrumshalt. I övrigt gjordes fullstän lys iteten 
provkropparna har mätts med FAS 448 (relevant me d för h  8 vol-
Resultaten framgår av tabellerna 25 och 26. 

 
 sektio . Analys av hålrumshalt, 

ressdraghållfasthet, styvhetsmodul och vattenkänslighet. 

r 

msh
AS 4

 
vol-%

ressdrag
llfasthe

 
 kPa

sdrag
llfasthe

 
våt, kPa 

ITSR 
Vatten- 

känslighet 

% 

En första provtagning av borrkärnor utfördes hösten 2006 på etapp 2. I 
togs fyra prov i yttre hjulspår och två prov mellan hjulspåren. Proven tagna i hjulspåret 
var av bra kvalitet medan de som togs mellan hjulspåren var sämre. Efter sågning till 
50–60 mm tjocklek undersöktes de med avseende på hålrumshalt, pressdraghållfasthet, 
styvhetsmodul och vattenkänslighet.  

 
16.2.1 Hålrumshalt, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänsl
De borrkärnor tagna mellan hjulspåren som var provning
avseen dig ana

to
. Skrymdens

ålrum över
hos 
%). 

Tabell 25  E4, n 4/900, K1, södergående
p

Prov 
 

Hålru
F

 

alt 
48 

Styvhets-
modul 

P
hå

N  MPa torr,
 

- 
t 

Pres
hå

- 
t 

 

1 – – 8,8 5 780 1 100 

2 7,3 – – 350 – 

3 8,1 – – 370 – 

4 7,2 6 656 1 220 – – 

Medelv: 1) 7,9 6 218 1 160 360 31 

5 2) – – – – – 

6 2) – – – – – 
1) Prov tagna i hjulspår 
2) Prov tagna mellan hjulspår (ej provningsbara) 

Tabell 26  E4, sektion 7/800, K1, södergående. Analys av hålrumshalt, 
pressdraghållfasthet, styvhetsmodul och vattenkänslighet. 

Prov 
 

 
Nr 

Hålrumshalt 
FAS 448 

 
vol-% 

Styvhets-
modul 

 
MPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

 
torr, kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet 

 
våt, kPa 

ITSR 
Vatten- 

känslighet 

% 

7 9,2 7 718 1 200 – – 

8 9,7 6 790 1 330 – – 

9 8,3 – – 530 – 

10 8,9 – – 550 – 

Medelv: 1) 9,0 7 254 1 265 540 57 

11  10,2 – – – – 

12  10,6 – – – – 

Medelv: 2) 10,4 – – – – 
1) Prov tagna i hjulspår 
2) Prov tagna mellan hjulspår 
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Hålrum halterna låg för proverna tagna i hjulsps år på 7,9 och 9,0 vol-% och för proverna 

dulen. Värdena ligger mellan 6 000–7 000 MPa 
id +10C. Enligt VTI:s databas för asfaltprovning har AG omkring 8 000 MPa i 

t 
en 

ras vid undertryck innan de testas) låg på 
60 och 540 kPa, vilket inte är så dåligt för kalla återvinningsmassor.  
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ren hade sanno kunnat ha its bort från asfaltkonstruktionen utan att livslängden 

ducerats. Proble  kan vara a det under byggskedet kan bli för tunna lager i snabb-
tidigt trafikeras av trafik i ena körrikt-

ngen vid dessut edsatt het. I K  förutsättni rna för en tu are asfalt-
ion varit tre.  

mmanfattningsvis visar resultaten från E4, Markaryd, att krossad asfalt som bärlager i 
trafikerade vä  har en stor rvinnings- och kostnadspotential efter den kan 

ersätta konventionellt bärlag edföra att asfaltkonstruktionen kan 
dime fekterna av trafikens efterpackning måste 

d slitlagret i ca 
t läggs över med 

ermass

.3 Fortsatt uppföljning av vägen, etapp 2 
otorvägen, etap komm er 2007 ljas upp med avseende spårbildning och 

nhet. En långtidsuppföljning planeras (om
tning kan fa ätning och analys av borrkärnor 

i aktuellt. 

tagna i vägbanan mellan hjulspåren på 10,4 vol-%. Resultaten visar att asfaltlagret i 
hjulspåren erhållit en viss efterpackning (något lägre hålrumshalt) men skillnaden är ej 
så stor med tanke på den varma sommaren 2006 och det stora antalet tunga fordon på 
vägen.  

Hållfastheten är hög enligt styvhetsmo
v
medelvärde för insamlade data. Vid dimensionering brukar obundet bärlager sättas till 
300–450 MPa. Även den torra pressdraghållfastheten ligger högt, ca 1 200 kPa.  

Vattenkänsligheten ligger på 31 och 57 %, dvs. relativt låga värden. När inget nytt 
bindemedel inblandats i asfaltgranulatet kan man inte förvänta sig högre värden. Et
ITSR-värde på 57 % är dock inte så lågt utan egentligen relativt bra för bärlager. D
våta pressdraghållfastheten (proven vattenlag
3

Lagret med asfaltgranulat har genom god packning och betydande trafik
under den varma sommaren 2006 fått hållfasthet (lastfördel
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Uppdragsgivare Vägverket Region Sydöst 
Er handläggare Jan-Åke Karlsson 
Vår handläggare Torbjörn Jacobson 
Provning Återvinning av tjärasfalt 
Diarienr: 733/97-6 
 
Handlingsplan för återvinning av tjärasfalt på E4, Markaryd 
(norra etappen) 

Inledning 
Tjärasfalt förekommer i befintlig beläggning på E4, Markaryd. Två lager av tjärbetong finns i 
den undre delen av asfaltbeläggningen. Asfaltmassorna skall återvinnas på den nya etappen av 
E4, norr om Markaryd. De metoder som är aktuella för massorna innehållande tjära är att de 
antingen återvinns som krossat bärlager (som ersättning för obundet bärlager av krossat berg) 
eller att de kapslas in med skummat bitumen och återvinns som ett bitumenbundet bärlager. I 
båda fallen läggs sedan flera lager av asfalt på de tjärhaltiga bärlagren. 

Beskrivning och provning av tjärasfalt och PAH 
Äldre asfaltbeläggningar kan innehålla stenkolstjära (vägtjära). I mer än 50 år användes 
vägtjära till bindemedel i bituminösa beläggningar. Användningen upphörde successivt i 
början av 1970-talet. Sedan januari 2002 kan asfalt innehållande stenkolstjära (tjärasfalt) 
klassas som farligt avfall. Efter tillstånd hos tillsynsmyndigheten kan tjärasfalt få återvinnas.  
 
Föroreningsgraden i tjärasfalt mäts genom förekomsten av polycykliska aromatiska kolväten, 
PAH, som är en grupp av 16 st organiska föreningar som består av två eller flera 
bensenringar. Halterna av PAH mäts i mg/kg TS (torrsubstans prov). Ibland används 
begreppet parts per million, ppm, där 100 ppm är samma som 100 mg/kg TS.  
 
Tjärasfalt kan identifieras med hjälp av ett färgtest där vit sprayfärg innehållande 
lösningsmedel appliceras på provet och belyses med en UV-lampa. Om tjära förekommer sker 
en gulgrön färgförändring på provytan. Denna metod är huvudsakligen kvalitativ, d.v.s. 
beskriver om tjära förekommer i prover. Vid osäkra fall kan färgtestet kompletteras med 
lukttest. Provet värms då upp till 60°C. Om ingen tjärlukt konstateras bedöms provet inte 
innehålla stenkolstjära. Om man vill bestämma exakt halt av 16-PAH måste provet analyseras 
på ett kemiskt analyslaboratorium genom GC-MS eller liknande analys. 

Miljöpåverkan från tjärasfalt - erfarenheter 
Arbetsmiljöpåverkan från olika arbetsprocesser i fält rörande hantering av tjärasfalt har 
undersökts. Ingen ökad arbetsmiljörisk för asfaltpersonal vid grävning eller krossning av 
asfaltmaterial med måttligt innehåll av tjära, 100-600 ppm av 16-PAH, har konstaterats. 
Undersökningen omfattade också tillverkning och utläggning av tjärhaltiga asfaltmassor. 
Tjärasfalt kan ge upphov till en irriterande lukt, aromater, som kan upplevas som obehaglig. I 
förhöjda koncentrationer kan aromater ge upphov till huvudvärk eller illamående, speciellt vid 
varm väderlek. 
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Ett antal fältstudier av äldre vägar innehållande tjärasfalt eller nyåtgärdade vägar med 
återvinning av tjärasfalt i bärlager har på senare år genomförts. Dessa studier, som innefattat 
provtagning av fast material och grundvatten intill och under vägen, indikerar ingen allvarlig 
omgivningspåverkan med avseende på 16-PAH eller akuttoxicitet (akut giftighet).  
 
Lakstudier i laboratoriet indikerar allvarlig miljöpåverkan via utlakning av PAH då nykrossad 
tjärasfalt med höga totalhalter av 16-PAH (>1000 ppm) utsätts för vatten/regn. Vid lägre 
totalhalter av 16-PAH (<300 ppm) bedöms dock risken för miljöpåverkan vara ringa. Ett 
fullskaligt fältförsök med mellanlagring av tjärasfalt med högt innehåll av 16-PAH (>1000 
ppm) har visat att lakvattnet kan få något förhöjda halter av 16-PAH. Vid detta försök 
lagrades massorna (både krossade och okrossade) i några månader på en asfaltplan utan 
täckning. Lakvattnet omhändertogs i tankar. Syftet med försöket var att studera om lakvattnet 
påverkades av tjärmassorna.  
 
Tester på laboratoriet indikerar att bitumeninkapsling signifikant kan reducera utlakade halter 
av cancerogena PAH. Vid kall och halvvarm återvinning av tjärasfalt kapslas tjäran in av det 
nya bindemedlet som inblandas i återvinningsmassorna. 

Borttagning av tjärasfalt 
Asfaltbeläggningar tas i regel upp genom uppgrävning eller fräsning. I detta kommer 
asfaltbeläggningen att grävas bort. Tjärhaltiga asfaltlager är olämpliga att fräsa av flera 
orsaker. Tjärlukten förstärks genom den friktionsvärme som uppstår, vilket besvärar föraren. 
Fräsning innebär också att asfalten finfördelas, vilket ökar lakbarheten hos massorna under 
transport och mellanlagring i upplag.  
 
Vid borttagandet av massorna och vid mellanlagring bör tjärhaltiga massor hållas åtskiljda 
från ”rena” asfaltmassor. Det innebär att det måste finnas en kontroll under arbetena (helst på 
vägen), speciellt om det förekommer variationer i vägen. Vid identifikation av tjära i fält kan 
sprayfärg och UV-lampa användas. Vid osäkra fall kan luktprov (det misstänkta lagret 
uppvärmas med hjälp av en varmluftpistol) komplettera provningen. 

Återvinning eller deponering/destruktion 
I praktiken finns det ett antal olika alternativ för att ta hand om tjärasfalt. Tjärhaltiga massor 
kan ligga kvar, återvinnas genom olika tekniker, deponeras eller destrueras. Innan man fattar 
beslut om vilken metod man vill använda bör en samlad bedömning göras med hänsyn till: 
• lagar och förordningar 
• materialets föroreningsgrad och dess egenskaper 
• volymen massor och möjligheten att separera förorenade massor från övrig asfalt 
• möjligheter till mellanlagring 
• möjligheter till återvinning 
 
Mot bakgrund av att återvinning av tjärasfalt har visat sig ge en ringa miljöbelastning om det 
görs på rätt sätt och i jämförelse med deponering och destruktion ha tydliga fördelar vad 
gäller energi, resursförbrukning och luftemissioner är återvinning i de flesta fall det bästa 
alternativet. Kostnaderna för återvinning av tjärasfalt på plats (i närområdet) är också låga 
medan kostnaderna för alternativen med destruktion (behandling) eller deponering är höga. 
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Mellanlagring av tjärasfalt i avvaktan på återvinning 
Mellanlager för vanlig asfalt är normalt inte utformade att omhänderta tjärinnehållande 
asfaltmaterial. Om sådana massor skall lagras temporärt inför återvinning måste detta ske på 
av ansvarig miljömyndighet godkänd upplagsplats och med vissa restriktioner:  
 
• Lagra tjärhaltiga massor på tätt underlag med möjlighet att samla in lakvatten för 

provtagning och provning av 16-PAH. I samråd med ansvarig miljömyndighet eller 
aktuellt avloppsreningsverk beslutas om vattnet kan släppas ut eller måste renas. 

• Alternativt kan tjärhaltiga massor med hög halt av tjära (PAH) lagras under tak, i 
container eller under presenning. 

• Vänta med att krossa och sikta upp materialet tills det skall användas. 
• Lagra under så kort tid som möjligt. 
 
Vid E4 Markaryd kommer uppgrävda massor att mellanlagras täckta med presenning inom 
vägområdet. Detta förfarande förhindrar utlakning. Efter det massorna krossats upp bör de 
användas så snabbt som möjligt eller återigen täckas med presenning. När upplaget har 
avvecklats bör prov tas på underliggande mark för att se om tjärhaltigt material eventuellt 
lakat ut. En provtagning kan även göras under arbetets gång (hösten 2004 eller våren 2005). 

Vilka riktvärden finns för tjärmassor 
Det finns för närvarande inga fastställda generella riktvärden för 16-PAH utan diskussioner 
pågår mellan Vägverket och Naturvårdsverket. I praktiken är det idag verksamhetsutövaren 
och tillsynsmyndigheten som avgör hur materialet skall bedömas. Enligt en överenskommelse 
från hösten 2003 mellan Stockholm, Göteborg och Malmö i samråd mellan väghållare och 
tillsynsmyndigheter har följande preliminära kriterier tagits fram: 
• <70 ppm 16-PAH får massorna användas fritt  
• 70 - <300 ppm 16-PAH får massorna användas som bundet eller obundet 

bärlager/förstärkningslager under ny asfaltbeläggning utan begränsning 
• 300 - <1 000 ppm 16-PAH får massorna användas som bundet eller obundet 

bärlager/förstärkningslager under ny asfaltbeläggning, dock inte inom vattenskyddsområde 
och efter samrådan med tillsynsmyndighet 

• ≥1 000 ppm 16-PAH, bedöms massorna på sådant sätt som farligt avfall och skall fraktas 
till klass 1 deponi eller anläggning för destruktion 

 
Returasfalt med lågt innehåll av påvisad stenkolstjära (<70 ppm 16-PAH) bör inte användas 
till slitlager på grund av beläggningsslitaget (dammrisken) från dubbtrafiken. I vissa fall har 
efter prövning hos tillsynsmyndigheten massor med större innehåll än 1000 ppm 16-PAH fått 
återvinnas. 
 
Riktlinjerna ovan bör även kunna tillämpas för återvinningsmassorna vid E4, Markaryd. De 
metoder som kan bli aktuella är kall återvinning i verk och/eller krossade massor som 
bärlager. Om massorna innehåller högre halt av 16-PAH (>300-1000 ppm) bör de helst 
inkapslas genom kall återvinning i verk och användas som bundet bärlager. Om halten 16-
PAH ligger under 300-1000 ppm kan massorna återvinnas som obundet bärlager.  
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Innan massorna återvinns måste de beredas genom krossning och siktning (de grövsta 
partiklarna sorteras bort och krossas om). En mindre mängd makadam kan eventuellt behöva 
inblandas i asfaltgranulatet beroende på användningsområde och materialsammansättningen i 
befintligt material. 

Metoder för återvinning av tjärasfalt 
Om inte massorna värms upp till höga temperaturer (<110°C) bedöms de luftburna utsläppen 
av PAH bli låga. I följande avsnitt redovisas metoder som visat sig vara lämpliga för 
återvinning av tjärhaltiga asfaltmassor.  
 
Vilka metoder är lämpliga? 
En metod för återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial är kall återvinning i verk med 
tillsats av bitumenemulsion eller skummat bitumen (i det senare fallet finns begränsade 
erfarenheter). Materialet behöver inte värmas upp och det nya bindemedlet kapslar in tjäran 
och reducerar risken för utlakning när det ligger i vägen som ett nytt beläggningslager. För att 
effekten av inkapslingen skall bli så bra som möjligt bör relativt hög halt av nytt bindemedel 
inblandas i granulatet. Återvinningsmassan används till bärlager under tät asfaltbeläggning. 
På så sätt reduceras risken för utlakning ytterligare.  
 
Halvvarm återvinning i verk kan ge en något bättre resultat än kall återvinning eftersom 
massan lättare går att packa på grund av värmen i materialet. Vid halvvarm återvinning 
uppvärms materialet, asfaltgranulatet, till 60-80°C och mjukbitumen inblandas i massan. 
Avgången av gasformiga föreningar är låg och ger liten risk för förhöjda halter av PAH i 
rökgaserna. Lukten av tjäran kan dock bli mer påtaglig vid halvvarm återvinning än vid kall. 
Metoden är främst framtagen för norra Sverige med kalla vintrar som kräver flexibla 
asfaltlager (mjukgjord asfalt) och där beläggningssäsongen är kort. Metoden kommer därför 
till sin fördel under hösten då kall återvinning är olämpligt. Massorna används även vid denna 
metod till bärlager under en tät asfaltbeläggning. 
 
Krossad asfalt med relativt lågt innehåll av tjära kan även användas till obundet bär- eller 
förstärkningslager under tät asfaltbeläggning. Denna teknik har använts vid återvinning av 
tjärhaltiga massor på väg 46 (Blidsberg-Trädet) och väg 32 (Boxholm-Svartån). 
Uppföljningarna har visat att bärlager av krossad asfalt med tiden och vid högre trafikarbete 
binder ihop till ett sammanhängande, asfaltlikt lager med goda egenskaper. 
 
Kall och halvvarmt tillverkade återvinningsmassor är huvudsakligen asfaltbeläggningar 
framtagna för låg till medeltrafikerade gator och vägar. Om lagren används längre ned i 
asfaltkonstruktionen bör de gå att använda till högtrafikerade vägar. Krossad asfalt har 
använts som bärlager på främst lågtrafikerade gator men det finns goda exempel även från 
högtrafikerade gator/vägar. 
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Riktlinjer för återvinning vid E4, Markaryd 
De inledande undersökningarna (labbundersökningar och erfarenheter från andra vägobjekt) 
ligger till grund för val av återvinningsmetod. De alternativ som studeras är: 
 
• Krossad tjärasfalt som bärlager utan uppvärmning 
• Krossad tjärasfalt som bärlager med måttlig uppvärmning (+50°C) 
• Inkapslad tjärasfalt med skummat bitumen i verk (kall återvinning). Massorna används 

som bundet bärlager 
 

Kompletterande provtagning av befintlig beläggning 
För att noggrannare kartlägga och ringa in förekomsten av tjärasfalt och bedöma hur mycket 
massor det finns i vägen utförs en förnyad provtagning vecka 27. Totalt ca 50 prov tas från 
vägbanorna och vägrenarna. Förutom okulär bedömning av lagertjocklekarna och 
tjärförekomst analyseras några av proven med avseende på 16-PAH, kornkurva och 
bindemedelshalt.  
 

Beskrivning av materialets sammansättning och PAH-innehåll 
Uppgifter om PAH-innehåll, kornstorleksfördelning och bindemedelshalt behövs för val av 
metod, typ av bindemedel, bindemedelshalt och ev. makadaminblandning. Analyserna görs i 
ett första skede på borrkärnor och material mellanlagrade vid vägobjektet. När massorna bryts 
upp och senare krossas görs förnyade provningar. 
 
Enligt en första okulär bedömning av fräsgranulat och asfaltstycken tagna den 2004-04-02 i 
mellanupplaget förekom två lager av tjärbetong i den undre delen av beläggningen. Följande 
lagertjocklekar kunde noteras: 
 
• 30 mm ABT16 
• 25 mm ABT 11 eller 16 
• 40 mm finkornigare topplager av tjärbetong (stark lukt) 
• 55 mm bottenlager av grovkornigare tjärbetong (svag lukt) 
• Eventuellt förekommer något lager av ytbehandling 
 
Mer än halva asfaltbeläggningen bestod av tjärhaltiga lager. Halten tjära i lagren bedöms 
enligt test med sprayfärg och UV-lampa vara relativt måttlig (PAH-analys bör göras, ev. 
består bindemedlet av en blandning av vägtjära och bitumen). Provet hade dock en stark lukt 
av tjära.  
 
Provet av fräsgranulat hade inte en lika stark doft av tjära men innehåll en del tjärhaltiga 
partiklar. Inslag av grus och sand från underliggande lager förekom. Provet kommer att 
analyseras med avseende på granulatkurva, bindemedelshalt, kornkurva på extraherat material 
och halt 16-PAH. Eventuellt kan detta material användas till provningar av mekaniska 
egenskaper. 
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Enligt undersökningar av tre borrkärnor från 2002 låg halten 16-PAH på 539, 778 och 659 
totalhalt i mg per kg massa (enligt VTI-nr: 02-37-4, 5 och 3). 
 

Krossad asfalt som bärlager 
Erfarenheter 
Enligt studier på VTI visar hållfasthetsprovningar att asfaltgranulat från kommunala 
mellanupplag har väl så god styvhetsmodul som naturmaterial men att stabilitetsegenskaperna 
initialt är sämre, speciellt om materialet packats dåligt. Stabiliteten påverkas i högre grad av 
andelen asfalt eller bitumen i asfaltgranulatet än vad styvhetsmodulen gör. Andra faktorer 
som påverkar egenskaperna är korngraderingen och andelen stenmaterial i asfaltgranulatet 
samt vatteninnehållet, temperaturen och packningsarbetet vid utförandet. 
 
Uppföljningar i fält har visat att asfaltgranulat med framgång kan användas som obundet 
material till bär- och förstärkningslager på gång- och cykelvägar samt på de flesta gator och 
vägar. Lager av asfaltgranulat får ofta med tiden, genom trafikens efterpackning under varma 
sommardagar, en betydande hållfasthetsökning och materialet binder i många fall ihop till ett 
asfaltliknande lager. 
 
Som tidigare nämnts har krossad asfalt med innehåll av tjära använts som obundet bärlager på 
väg 46 mellan Blidsberg och Trädet och väg 32 mellan Boxholm och Svartån. I båda fallen 
lades 8 cm krossad asfalt. Ingen makadam blandades in. Materialet krossades upp till 0-35 
mm. Vid väg 46 mättes spårdjup, jämnhet och bärighet efter ett års trafik och provsträckan 
med krossad asfalt uppvisade motsvarande värden som referensen med konventionella 
material. Erfarenheterna från väg 32 är enligt uppgift positiva. Vägarna kommer att följas upp 
under våren 2004 genom besiktningar.  
 
Utläggning 
Massorna bör i detta fall (vid aktuell lagertjocklek på 8-10 cm) läggas ut med hjälp av 
asfaltläggare. Asfaltgranulat är som andra grövre obundna vägmaterial relativt 
separationsbenägna, vilket bör beaktas vid hanteringen av massorna.  
 
Optimal vattenkvot och behov av vattning 
För att massan skall få bästa möjliga packningsegenskaper bör optimal vattenkvot eftersträvas. 
Packningskurva bestämd vid olika vattenkvoter enligt tung instampning anger lämpligt 
fuktinnehåll. Optimal vattenkvot brukar ligga mellan 4-6 vikt-%.  
 
I de flesta fall måste utlagt asfaltgranulat vattnas innan det packas om inte arbetet utförs med 
asfaltgranulat som från början har ett betydande fuktinnehåll (6 %). Eftersom asfaltgranulatet 
är relativt öppet genom det låga finmaterialinnehållet rinner vattnet snabbt igenom lagret 
varför vältningen måste ske direkt efter spridningen av vattnet. Riklig vattning förbättrar 
förutom massans packningsbarhet även vidhäftningen mellan granulatkornen om åtgärden 
kombineras med intensiv komprimering. För tjärhaltiga massor bör en viss försiktighet 
iakttagas med vattningen (beror på halten av tjära i materialet). Alternativt kan materialet 
uppvärmas måttligt (50°C), vilket underlättar packningen hos materialet 
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Packningskontroll 
På vägobjektet bör krav på packningskontroll ställas. I Sverige används statisk plattbelastning 
för kontroll av packning och bärighet och krav finns för obundna vägmaterial i Vägverkets 
tekniska anvisningar (ATB VÄG). Vid testning av asfaltgranulat påverkas dock resultatet av 
temperaturen i materialet vid mättillfället pga bitumenet. Mätdatan måste därför korrigeras för 
temperaturen om provningen skall vara relevant för asfaltgranulat. Alternativt kan 
packningskontrollen göras med hjälp av isotopmätare och krav ställas på packningsgrad. 
 
Val av packningsutrustning och lämplig lagertjocklek 
Valet av packningsutrustning och antalet vältöverfarter har stor betydelse för 
packningsresultatet. Stålvalsvältar packar materialet på djupet medan gummihjulsvältar tätar 
(knådar) till ytan och det övre skiktet. När asfaltgranulat används till bärlager skall materialet 
packas med stålvalsvält. Antalet överfarter och behovet av vältar kan bestämmas genom en 
provpackning på vägen. Erfarenheter har visat att 8-12 överfarter kan behöva användas. 
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.  
 
Temperaturen vid utläggningen har betydelse 
Packningen av asfaltgranulat syftar inte bara till att materialet skall få så hög skrymdensitet 
(eller hög packningsgrad) som möjligt utan även till att granulatkornen 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 ut på sommarhalvåret.  
 
Skall ytan ligga öppen för trafik en tid 
Eftersom asfaltgranulat är svårpackat bör ytan om det är möjligt ligga öppen en tid (minst i 
två veckor) för trafik innan asfalten läggs över. På så sätt kan initialt uppkommen 
spårbildning åtgärdas. När asfaltgranulatet innehåller tjära bör inte ytan ligga öppen för trafik 
under alltför lång tid utan läggas över i ett relativt tidigt skede. 
 
Den största effekten av trafikens efterpackning fås på sommaren när temperaturen är hög i 
vägbanan. Efter en tids trafik brukar lager med asfaltgranulat hårdna till och bli mer okänsliga 
för deformationer.  
 
Ytan på utlagt asfaltgranulat blir förhållandevis tät, jämn och dammfri genom asfaltinnehållet 
och kan trafikeras utan problem.  
 
Krav på kornstorleksfördelning 
I Sverige finns inga krav på kornstorleksfördelningen på krossad asfalt till bärlager. I princip 
bör kurvan följa den för bärlagergrus. Krossad asfalt får lågt finmaterialinnehåll och ibland 
lägre halt material > 16 mm jämfört med krossat berg eller grus.  
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I Danmark finns krav på kornstorleksfördelning (se ovan). 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.  
 
En vanlig sortering till bärlager är 0-35 mm men både fin- och grovkornigare graderingar har 
använts. 
 
Inblandning av stenmaterial 
Inblandning av stenmaterial kan förbättra främst asfaltgranulatets stabilitet. Kornkurvan 
antyder att ca 10-20 % av makadam 16-32 mm skulle förbättra partikelfördelningen hos 
granulatet och göra den mer lik sammansättningen hos ett konventionellt bärlagermaterial. 
Om bindemedelshalten är hög (>6 %) bör också makadam inblandas. 
 
Provyta 
Innan asfaltgranulatet läggs ut på vägen bör en provyta läggas för bland annat kontroll av 
packningsbarheten på asfaltgranulatet. En mindre provsträcka på en väg kan också ge 
värdefull information om materialets bearbetningsbarhet och egenskaper. 
 
Laboratorieprovning 
Förutom kontroll av granulatkurva, bindemedelshalt, kornkurva på extraherat material och 
fuktinnehåll bör krossade asfaltmassor undersökas med avseende på styvhetsmodul, stabilitet 
och packningsegenskaper. Styvhetsmodul och stabilitet bestäms genom treaxialförsök på VTI. 
En metodik (provprepareringen är viktig) finns utvecklat för detta ändamål.  
 
Effekter av fuktinnehåll, största partikelstorlek, inblandning av makadam, packning vid 
förhöjd temperatur mm kan mätas genom detta förfarande. Packningskurvan (optimal 
vattenkvot) kan bestämmas genom tung instampning och bearbetbarheten hos massan genom 
gyratorisk packning. 
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Inkapsling med skummat bitumen (kall återvinning) i verk 
I Sverige används i de flesta fall bitumenemulsion eller mjukbitumen vid kall eller varm 
återvinning i verk och dessa tekniker är etablerade samt inarbetade i de tekniska 
anvisningarna (ATB VÄG). Skummat bitumen används ibland vid markinblandning 
(stabilisering) i befintligt vägmaterial (både asfalt och naturmaterial). Skummat bitumen har 
fördelar på transportekonomin (mindre bindemedel behöver transporteras) och vid 
stabilisering av finkorniga material (ger bättre fördelning av bitumenet i materialet). Jämfört 
med emulsion kan vid skumningstekniken hårdare bitumen användas, vilket är en fördel om 
massorna skall läggas på en högtrafikerad väg med stor andel tunga fordon. Massans 
konsistens får dock inte bli för styv utan den måste gå att lägga ut och packa på ett acceptabelt 
sätt. 
 
Valet av bitumenhårdhet, bindemedelsmängd och fuktinnehåll är parametrar som påverkar 
resultatet. Asfaltgranulatet kan också behöva förbättras genom inblandning av makadam. En 
labbundersökning med inriktning på styvhetsmodul och stabilitet samt läggnings- och 
packningsbarhet bör därför göras innan slutgiltigt beslut tas. Kall återvinningsmassa med 
skummat bitumen bör dock fungera på E4, Markaryd som ett undre bundet bärlager. Om eller 
hur mycket den totala beläggningstjockleken kan minskas med avgörs av resultaten från 
labbundersökningen.  
 
Ytan med skummat bitumen måste ligga öppen ett tag innan den läggs över för att vatten skall 
kunna avdunsta. 
 

Behov av FOU-projekt 
På grund av att de föreslagna återvinningsmetoderna kräver en del utvecklingsarbete men 
även för att dokumentera och följa upp erfarenheterna från bygget och vägen efter 
trafikpåsläpp bör ett FoU-projekt startas upp. Det kan vara samfinansierat av entreprenören 
(SBUF) och Vägverket. Erfarenheterna och provningarna från E4, Markaryd bedöms ha ett 
mycket stort värde för hela branschen och bör därför lyftas in i ett FoU-projekt och närmare 
belysas. Det finns många liknande vägar med vägtjära som kommer att byggas om i 
framtiden. 
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Sammanställning över riktlinjer för återvinning på E4, 
Markaryd 
De metoder som är aktuella är: 
1. krossad tjärasfalt som bärlager utan uppvärmning 
2. krossad tjärasfalt som bärlager med måttlig uppvärmning (+50°C) 
3. inkapslad tjärasfalt med skummat bitumen tillverkat i verk (kall återvinning).  
 
Det inledande arbetet görs i följande steg: 
• Kompletterande provtagning av borrkärnor för bedömning att beläggningstjocklek, mängd 

massor och förekomst av tjära. Ger en bra bild över variationerna i massorna från den 
gamla vägen.  

• Insamling av representativa prov för laboratoriestudier. 
• Provning på laboratoriet av materialets sammansättning och tjärinnehåll (halt 16-PAH). 
• Kontroll av läggnings- och packningsbarhet – labbstudier och provläggning. 
• Mekaniska egenskaper testas 
• Provningarna ligger till grund för slutgiltigt val och utformning av återvinningsmetod. 
• En provsträcka läggs under hösten på första delen av objektet eller på ett annat vägobjekt. 
 
Provningarna på laboratoriet görs under våren/försommaren 2004. Provläggning och 
provsträckor kan utföras under sommaren/hösten 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Jacobson 
Forskningsledare på enheten Väg och Banteknik 
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Uppdragsgivare Vägverket Region Sydöst 
Er handläggare Jan-Åke Karlsson 
Vår handläggare Torbjörn Jacobson 
Provning Återvinning av tjärasfalt 
Diarienr: 733/97-6 
 
Handlingsplan för återvinning av tjärasfalt på E4, Markaryd, 
Lägesrapport den 5 maj 2004 
 

Provtagning och provning av borrkärnor 
En omfattande provtagning av borrkärnor genomfördes vecka 16. Prov borrades ut från både 
norrgående och södergående körbana samt vägrenar. Sammanlagt 50 borrkärnor togs. Ingen 
vägtjära förekom i etappens södra del (8/500-14/000) medan vägtjära konstaterades i samtliga 
borrkärnor från etappens norra del (14/700-20/800, se nedan). 

Borrkärnor E4 Markaryd
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Figur 1 Borrkärnorna från etappens norra del. 
 
De övre asfaltlagren utgjordes av ABS- och ABT-beläggningar. Vägtjäran förekom i ett 
finkornigt lager av tjärbetong ca 50 mm ned i asfaltbeläggningen. Det undre lagret av asfalt är 
av typen AG och verkar inte innehålla vägtjära. Borrkärnorna var av bra kvalitet, vilket tyder 
på att asfalten är tät, bindemedelsrik och inte alltför åldrad. Förhållandena på den aktuella 
etappen med vägtjära är förhållandevis homogena. Asfalten är dock tjockare i slutet av 
objektet. Tjärlagret är dock relativt jämntjockt över hela objektet. De prov som tidigare 
analyserades med avseende på tjära och 16-PAH (539, 659 och 778 ppm 16-PAH) bedöms 
vara representativa för större delen av objektet. 
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I ett första skede undersöks ett samlingsprov av borrkärnorna med avseende på 
bindemedelshalt och kornkurva samt bindemedlets egenskaper. Detta ligger till grund för val 
av bindemedelsmängd och typ av bindemedel för den fortsatta förprovningen. 
 

Provtagning och provning av fräsmassor 
Prov (4 *25 kg) togs även på fräsmassorna i upplaget. Ett samlingsprov kommer att 
analyseras med avseende på granulatkurva, bindemedelshalt och PAH-innehåll. Om provet 
bedöms vara representativt för beläggningen och kornstorleksfördelningen stämmer överens 
med krossad uppbruten asfalt kan materialet användas vid förprovning och proportionering av 
bärlagermassor med skummat bitumen.  
 

Inkapsling med skummat bitumen (bitumenbundna bärlagermassor) 
Metoden har följande fördelar jämfört med bärlager av krossad asfalt: 
 
• Bindemedlet kapslar in och binder lagret med tjärasfalt. I detta fall kommer PAH-halten 

att ligga omkring 500 ppm i krossade massor (ganska högt) vilket talar för denna metod. 
• Massorna behöver inte vattnas vid packningen vilket minskar risken för utlakning. 
• Massorna blir inte lika temperaturberoende vid utläggningen. 
• Massorna kan trafikeras och tål regn bättre än krossad asfalt (blir tätare vilket minskar 

risken för utlakning). 
• Skummad asfalt kan läggas över efter några dagars uttorkning. 
• Skummad asfalt är en kalltillverkad asfaltbeläggning (i detta fall bärlagermassa) vilket 

medför (speciellt initialt) högre bärighet och stabilitet jämfört med krossad asfalt. 
 
I de diskussioner som hittills förts mellan NCC och VTI har fokus varit på erforderlig 
bindemedelshalt, val av bindemedelskvalitet (hårdhet), vilka maximala tjocklekar kan läggas, 
packningsegenskaper och lagringsbarhet hos massorna samt mekaniska egenskaper. En 
inledande förprovning har påbörjats och labbresultaten väntas inom ett par veckor.  
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Jacobson 
Forskningsledare på enheten Väg och Banteknik 
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Uppdragsgivare Vägverket Region Sydöst 
Er handläggare Jan-Åke Karlsson 
Vår handläggare Torbjörn Jacobson 
Provning Återvinning av tjärasfalt 
Diarienr: 733/97-6 
 
Kompletterande riktlinjer för återvinningsmassor innehållande tjära, E4, 
Markaryd 
 
Inkapsling av tjärasfalt 
Enligt lakstudier (utförda av Lennart Larsson på SGI) på provkroppar av återvunnen, 
behandlad (inkapslad) tjärasfalt reducerades halterna av 16-PAH. Efter behandling med 
bindemedel kan enligt lakförsök PAH läcka ut ur materialet men i mycket låga halter. Därför 
rekommenderas att materialet läggs som bärlager under tät asfaltbeläggning. Enligt 
beräkningar från SGI kommer då de uppkomna medelhalterna i det obundna materialet 
närmast under tjärasfalten att avsevärt understiga riktvärdena för mindre känslig 
markanvändning. 
 
Utläggning av återvinningsmassor 
Allmänt anses det att nylagda, kallblandande massorna behöver ligga och torka ut (hårdna till) 
en kortare tid innan de läggs över. Det är också bra att de får en tids efterpackning från 
trafiken. I detta fall bör återvinningsmassorna läggas över med asfalt inom 2 veckor eftersom 
de innehåller tjära. Vägytan bör inte heller trafikeras alltför mycket med hänsyn till risken för 
partikelspridning. Ytan är till en början mjuk och förhållandevis känslig. Eftersom massorna 
läggs på obundet material blir risken för instängt vatten liten. Skummat bitumen behöver 
sannolikt mindre tid för härdning än emulsion. Det innebär att massorna med skummat 
bitumen kan läggas över redan efter någon/några dagar om så önskas. En förnyad vältning 
rekommenderas innan AG-lagret läggs.  
 
Den initiala efterpackningen (spårbildning) från trafiken kommer på E4 får inte så stora 
konsekvenser eftersom slitlagret läggs året efter trafikpåsläpp. Tjärmassorna ligger också så 
pass långt ned i asfaltkonstruktionen, vilket minskar risken för någon avsevärd efterpackning. 
Nybyggda vägar brukar annars få en betydande efterpackning innan konstruktionen satt sig. 
 
Mellanlagring av uppbrutna eller krossade tjärmassor 
Enligt undersökningar av borrkärnor och fräsgranulat låg halten av 16-PAH mellan 530-778 
mg/kg TS. Enligt Vägverkets riktlinjer skall tjärmassor med innehåll av 16-PAH mellan 300-
1000 mg/kg TS lagras täckta eller om de inte täcks på tätt underlag med anordning för 
omhändertagande av lakvatten. Lagringen skall också vara tidsbestämd och får inte göras på 
känsliga markområden.   
 
Mellanlagring av återvinningsmassor 
Behandling med bindemedel reducerar risken för utlakning men eliminerar den inte helt. Inga 
lakförsök på massa har dock gjorts. I princip bör samma riktlinjer gälla för lagrade 
återvinningsmassor som för uppbrutna och krossade massor. Av praktiska skäl är det svårt att 
täcka massorna under produktion men om de skall lagras innan de används bör de täckas. 
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Undersökningar från mellanupplagen i Oringen och Brattsjö (Ångermanland, 2004) visar på 
låga halter av 16-PAH i marken under upplaget. Efter det massorna tagits bort vid 
mellanupplaget vid E4, Markaryd kommer prov att tas på underliggande lager för kontroll av 
eventuell utlakning.  
 
 
 
 
 
Torbjörn Jacobson 
Forskningsledare på enheten Väg och Banteknik 
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Planering för återvinning av asfalt- ett exempel på logistik från 
motorvägsbygget vid E4 förbi Markaryd – Jan-Åke Karlsson, Vägverket 
 
Europaväg E4 byggs om till motorväg under perioden 2003-2007. Projektet omfattar 18 
kilometer E4 samt anslutande vägar och ny vägdel på väg 117 förbi Markaryds tätort.  
 
Den nya vägen går dels i gammal vägsträckning men också i ny obanad mark.  
Den gamla vägen har rivits på 15 kilometer och på 3 kilometer smalnas vägen av till lokalväg 
parallellt med nya vägen. 
 
I projektet rivs cirka 100 000 ton asfalt och av dessa innehåller 30 000 ton stenkolstjära.  
 
Vid upprättande av bygghandling har provtagning genomförts för att fastställa vilka partier 
som innehåller stenkolstjära samt beläggningslagrens tjocklek. I bygghandlingen har ej 
detaljerat angivits hur asfalten ska återanvändas utan detaljplanering har genomförts under 
byggnadstiden i samarbete mellan entreprenörer och beställare.  
 
De erfarenheter och resultat som erhållits är dels generella och dels objektspecifika. 
 

• Indelning i byggnadsetapper/delar. En förutsättning för återanvändning i projektet är 
att rivning av gammal asfalt kan utföras innan ny del färdigställs. För E4 förbi 
Markaryd påbörjades bygget av del söder Strömsnäsbruk där den gamla beläggningen 
innehöll stenkolstjära. Detta innebar att den rivna asfalten kunde användas i senare 
byggnadsdelar inom projektet vilket var en av förutsättningarna för tillstånd att 
återvinna asfalt innehållande stenkolstjära. 

 
• Återanvändning av asfalt innehållande stenkolstjära utfördes inom projektet och 

vägdelarna valdes efter försiktighetsprincip. I detta projekt innebar detta att ingen 
asfalt innehållande stenkolstjära återanvändes inom skyddsområden för större 
dricksvattentunnel. 

 
• Upplagsplatser och platser för förädling av återvunnen valdes efter också 

försiktighetsprincipen, dvs. inom vägområdet och inom icke miljökänsliga områden. 
 

• En förutsättning för tillstånd att återanvända asfalt innehållande stenkolstjära var den 
metod som utvecklades i projektet. Denna asfalt återvanns med kall/halvvarm metod 
och innebar inkapsling med skummat bitumen.  

 
• Vid användning av återvunnen asfalt som bärlager har val av vältutrustning, optimal 

metod och antal överfarter fastställts vid packningsprov i inledning av 
arbetsmomentet. Fukthalt i material och behov av vattning fastställdes och följdes upp 
löpande för att erhålla optimala egenskaper. Detsamma gäller fastställande av tillförd 
mängd bitumen för asfalt innehållande stenkolstjära. 

 
• En erfarenhet från projektet att omfattande mätning under byggskedet av asfaltlagers 

tjocklek, löpande kontroll av eventuell förekomst av stenkolstjära och uppbrutna 
mängder var en förutsättning för god fortsatt planering av återanvändningen.  

 
Inom projektet har 97 % av all den rivna asfalten återanvänts inom projektet och 3 % 
används som underhållsbeläggning på vägar utanför projektet. 100 % av asfalt innehållande 
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stenkolstjära har använts i projektet. En förutsättning för detta har varit etappindelning, 
omfattande provtagning, tekniskt expertstöd samt detaljplanering i samarbete mellan 
beställare och entreprenör under byggskede. 
 
Resultat från E4 förbi Markaryd avseende bärighetsegenskaper, livslängd och tekniskt 
utförande finns redovisade i ett antal lägesrapporter från VTI. 

  

Bilaga 4
Sidan 2 av 2

VTI notat 9-2007



 



www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-171 06 SOLNA SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 77 020 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI notat 9-2007
	Förord
	Kvalitetsgranskning/Quality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1 Bakgrund
	2 Inledning
	3 Miljöanpassad återvinning av tjärasfalt på etapp 1
	4 Inventering av vägtjära på gamla E4:an
	4.1 Undersökning av PAH-innehåll
	4.2 Sammansättning och egenskaper hos returasfalten

	5 Handlingsplan och riktlinjer för återvinning av tjärhaltiga massor samt aspekter på miljö och ekonomi
	6 Mellanlagring och återvinning av tjärasfalt genom inblandning av skummat bitumen
	6.1 Mellanlagring
	6.2 Återvinning genom skumningstekniken

	7 Förundersökning – provsträcka med skumasfalt
	7.1 Provtagning och analyser av asfaltgranulat och skumasfalt
	7.2 Utläggning och provpackning

	8 Entreprenörens kvalitetskontroll
	9 Uppföljning av vägen 2005
	9.1 Borrkärnor av skumasfalt
	9.1.1 Okulär besiktning av borrkärnorna
	9.1.2 Hålrumshalt, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet
	9.1.3 Jämnhet och spårbildning genom RST-mätning


	10 Uppföljning av vägen 2006
	10.1 Jämnhet och spårbildning genom RST-mätning
	10.2 Borrkärnor av skumasfalt
	10.2.1 Hålrumshalt, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet

	10.3 Fortsatt uppföljning av vägen, etapp 1

	11 Miljöanalyser
	11.1 Kontroll av PAH i mark och vatten vid mellanupplaget under drift
	11.1.1 Beskrivning av upplagsplatsen
	11.1.2 Provtagning och analys av fasta prov i maj 2005
	11.1.3 Bedömning
	11.1.4 Provtagning och analys av fast prov i oktober 2005
	11.1.5 Bedömning av markprov
	11.1.6 Provtagning och analys av grundvatten 2004 och 2005
	11.1.7 Bedömning av vattenprov

	11.2  Kontroll av PAH i mark och vatten vid mellanupplaget efter avveckling av mellanupplag och asfaltverk
	11.2.1 Provtagning av fast material 2006
	11.2.2 Bedömning av fast material
	11.2.3 Provtagning och analys av grund- och ytvatten 
	11.2.4 Bedömning av vattenprov


	12 Återvinning av krossad asfalt på etapp 2
	12.1 Beskrivning av tekniken
	12.2 Sammanställning över aktiviteterna på E4, Markaryd, etapp 2 och väg 117

	13 Riktlinjer för krossad asfalt i bärlager
	13.1.1 Granulatkurva och vatteninnehåll
	13.1.2 Inblandning av makadam och sand
	13.1.3 Provläggning (provpackning)
	13.1.4 Utläggning
	13.1.5 Lagertjocklekar
	13.1.6 Optimal vattenkvot
	13.1.7 Vatteninnehållet i upplag
	13.1.8 Vattning i samband med packningen
	13.1.9 Packningsutrustning
	13.1.10 Temperaturen vid utläggningen har betydelse för packningsresultatet
	13.1.11 Låt ytan ligga öppen för byggtrafik en tid innan den läggs över
	13.1.12 Packningskontroll


	14 Packningsförsök med krossad asfalt
	14.1 Packningsförsök på väg 117
	14.1.1 Granulatkurva och vattenkvot i upplag
	14.1.2 Bindemedelshalt, kornkurva och vattenkvot på material från vägen
	14.1.3 Resultat från packningsförsök i april 2005
	14.1.4 Resultat från packningsförsök i maj 2005
	14.1.5 Kontroll av skrymdensiteten på utlagda ytor
	14.1.6 Packningskurva enligt tung instampning och vibrering på laboratoriet


	15 Entreprenörens kvalitetskontroll
	15.1.1 Packningskontroll

	16 Uppföljning av vägen 2006
	16.1 Jämnhet och spårbildning genom RST-mätning
	16.2  Borrkärnor av krossad asfalt 
	16.2.1 Hålrumshalt, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet

	16.3 Fortsatt uppföljning av vägen, etapp 2

	Litteratur
	Bilaga 1 Handlingsplan för återvinning av tjärasfalt på E4, Markaryd, april 2004
	Bilaga 2 Handlingsplan för återvinning av tjärasfalt på E4, Markaryd, maj 2004
	Bilaga 3 Kompletterande riktlinjer för återvinningsmassor innehållande tjära, E4, Markaryd, september 2004
	Bilaga 4 Planering för återvinning av asfalt




