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Sv/enå fea Gzotzkn^ka Fo/ten^cngen
Temadag "Miljögeoteknik11, Stockholm 900529 .

RESTPRODUKTER I VÄGBYGGNAD.
P. Höbeda, VTI.

Inledning.
Vägsektorn utgör en potentiell avnämare av stora kvantiteter rest produkter 
och i vissa länder är även åt eranvändningen stor. I Sverige finns dock goda 
tillgångar av naturmaterial och deponeringsproblemen är i regel ännu m t e  
oöverstigliga samt trycket från samhällets sida därmed inte lika stort som 
i mer tät t befolkade länder med dåliga resurser på naturmaterial. Vissa 
restprodukter kan även användas i bindemedel, men även här medför de ganska 
låga priserna hos asfalt och cement att intresset för alternativ avtagit 
under 80-talet. Användningen av restprodukter har hittills därför varit 
ganska ringa och trenden under senare år har knappast varit ökande.

Det är vägtekniskt sett ofta besvärligare att använda sig av rest produkter 
än naturmaterial - kvalitetsvariationerna är större, speciell hantering 
eller tom stabilisering kan behövas - och det är därför förståeligt att man 
föredragit de senare. Vägverket har också ansett att restprodukter - 
beroende på den ofta förekommande lokaliseringen till tätorter - främst 
varit en kommunal angelägenhet och anvisningar har därför inte utarbetats 
^undantag utgör dock hyttsten). Klara besked har inte alltid kunnat 
erhållas från myndigheter beträffande miljöpåverkan (urlakning) och därmed 
har också utnyttjandet försvårats, De klimatiska fÖrhållandena i Sverige 
gör att särskilda krav måste ställas på beständighet och erfarenheterna 
från mildare klimatförhållanden utomlands är inte alltid helt överförbara.

VTI har medverkat vid laboratorie- eller fältundersökningar av flera rest- 
material, men inte många av dessa har fått en praktisk användning. Ibland 
kan dock restprodukter ha i vägsammanhang intressanta egenskaper som själv
bindning. I det följande behandlas endast vägtekmska egenskaper och inte 
miljöpåverkan. Listan är inte fullständig men de viktigaste rest produkterna 
torde ha medtagits. "Nya" rest produkt er kan även framkomma, bla genom en 
ökad sortering av både hushålls- och'industriavfall.

RESTPRODUKTER GRÄN GRUVINDUSTRIN.
Det grova rest berget från gruvbrytning (tillredningsberg och sovnngs- 
avfall) utgör i regel ett lättanvänt material efter kr o s s n m g  och siktning, 
men förekomsterna är i regel lokaliserade till områden med ringa byggnads
verksamhet. Krossanläggningar ocn tom asfalt verk påträffas dock ofta i
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anslutning till en del gruvhögar, I vissa fall är dock berget stört ocn 
omvandlat - något som är vanligt i anslutning till malmförekomster - och 
inslag av sämre material kan förekomma (tex glimmerskifferomvandlat berg i 
Bergslagen).

Anrikningssanden från gruvindustrin är mycket finkornig och därmed 
svåranvänd, speciellt om sulfidmalmer bearbetas. Försök att stabilisera med 
bindemedel har tidigare förekommit.

RESTPRODUKTER FRÅN GRUS- OCH MAKADAMINDUSTRI SAMT STENINDUSTRI.
En stor efterfrågan på grövre sorteringar, tex till asfalt beläggningar, har 
gjort att stora högar med stenmjöl och sandavskiljningsprodukt kan ha 
ansamlats. Det är tekniskt fullt möjligt -bla enligt VTI: s provvägsförsök - 
att stabilisera ett 0-4 eller 0-8mm material med olika bindemedel till bär- 
och förstärkningslager, särskilt om materialet är välgraderat. Ekonomin 
har dock hittills lagt hinder i vägen för utnyttjande.

Överskott på asfaltfiller uppkommer numera ofta vid många asfalt verk och 
produkten är mycket svår att deponera. Pelletisering (vid tillsats av 
vatten) utförs ibland för att underlätta deponeringen. En möjlighet att 
använda fillern vore vid stabilisering av sand för att kunna minska på 
halten bindemedel.

Skrot st en från i regel nedlagd stenindustri är en resurs som i viss mån 
utnyttjas. Kvaliteten kan dock variera, tex skifferavfall eller märgelsten 
är mindre lämpliga.

ÅTERANVÄNDNING AV BYGGAVFALL.
I vissa länder på kontinenten med brist på naturmaterial har användning av 
byggavfall i form av krossad tegel och betong, ofta till vägöverbyggnad* 
blivit vanlig. Holländska laboratorieförsök har tom påvisat att en viss 
gynnsam självbindning kan förekomma hos den krossade betongen. Förutsätt
ningen för ett lyckat resultat är dock en noggrann kontroll av ingående 
material, men också god bortsortering av olämpliga beståndsdelar vid själva 
beredningen. I Sverige finns fn inte de ekonomiska förutsättningarna för en 
sådan hantering.
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ÅRERANVÄNDNING AV ASFALTBELÄGGNING.
En av fördelarna med asfalt bindemedel har sagts vara att det är en åter
användbar resurs. Asfaltbeläggningen rivs upp eller fräses bort. Vidare- 
behandling sker i verk (recycling), men fräsmassor kan tom bearbetas på 
vägen enligt olika processer (reshaping, repaving, remixing). Asfaltmassa, 
innehållande hög halt "gammalt" material, är dock inte lämplig i hög- 
trafikerade beläggningar, Ganska lågt asfalt pris och tillgångar på 
stenmaterial har också gjort att procenten återanvänd asfalt varit låg i 
Sverige, till skillnad från tex Danmark,

Man kan skilja mellan varm och kall återanvändning; en bättre effekt 
erhålles i det första fallet, men miljöproblem (sk "blårök") kan komma att 
försvåra sådana processer. Kall återanvändning verkar vara mest aktuell i 
framtiden i Sverige, bla för den omfattande förstärkning av vägnätet som 
förestår. Den uppfrästa asfaltmassan behandlas då med föryngringsmedel, 
asfaltemulsion el dyl för tillverkning av bärlager eller beläggning, i det 
senare fallet på lågtrafikerade vägar, Man kan även använda fräsmassan 
direkt som bärlager i lågtrafikerade vägar. Utomlands har också cement 
inblandats för bättre stabilitet hos fräsmassor.

RESTPRODUKTER FRÅN METALLURGISK INDUSTRI.
Masugnsslagg.
Lång erfarenhet finns i Europa och USA från användning av luftkyld, 
kristallin masugnsslagg (hyttsten) som krossas och siktas för att ersätta 
naturmaterial, tom i asfaltbeläggningen. Hyttsten anses tom vara en brist
vara snarare än en restprodukt. De bästa kvaliteterna erhölls dock från 
lågvärdiga malmer som inte längre bearbetas. Högvärdig malm tenderar att ge 
mer porös hyttsten. Slitstyrkan är hos hyttsten är otillräcklig för svenska 
förhållanden. Modern hytt st en är föga sönderfallsbenägen till skillnad från 
stålslagg (se nedan),

I Sverige har hyttsten kommit att bli godxänd först år 1976 som förstärk- 
ningslager och 1964 som bärlager (olika upplagor av BYA), Ökad risk för 
frost halka (pga porös isolerande produkt) på förvintern har dock kons
taterats. De tjälisolerande egenskaperna är - vid sidan av god stabilitet 
och en viss självbindande förmåga - samtidigt till fördel i vägsammanhang.
I Norrbotten använder man därför gärna hyttsten till förstärkning av svaga 
vägar, på senare tid dock under ett bärlager av naturmaterial.
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Vattenkyld, glasig, granuierad masugnsslagg (hyttsand) utgör ett råmaterial 
för bindemedel och är egentligen alltför värdefull som ersättning för 
naturmaterial, även om sådan användning förekommit, Ett tag på 70-talet 
producerades även slaggpellets genom en speciell avkylningsprocess, 
Pelletsen var lämpliga som ett tämligen lätt fyllnadsmaterial eller som 
tjälisolerande lager. Både hyttsand och slaggpellets har en viss själv
bindning i fyllning,

I början av 70-talet lanserades av stålindustrin en verkblandad, utlägg- 
ningsfärdig slaggprodukt, Merolit, som ersättning för asfaltgrus (AG), 
Materialet bestod av hyttsten, hyttsand, ngt kalk för aktivering, järnoxid- 
filler och vatten. Erfarenheterna av detta material är mycket blandade. Det 
användes av ekonomiska skäl under tunna asfaltbeläggningar, något som är 
lämpligt endast för mycket lågtrafikerade vägar, Kvaliteten hos produkten 
försämrades med tiden beroende på metallurgiska orsaker, Försämringen 
uppmärksammades till att börja med inte av tillverkaren; bla använde man 
sig av långvarig vibrering i laboratoriet vid tillverkning av provkroppar 
varvid en viss halt aktivt finmaterial bildades från hyttsanden genom 
nötningen, Vid vältning av materialet på vägen fick man inte motsvarande 
finmaterialbildning och bindförmåga. Förutsättningen för god funktion i 
vägen är att hyttsanden är så svag att den bildar tillräckligt med fin
material vid utläggning. Vägverket hade reserverat plats för Merolit i BYA 
84, men den dåliga bindförmågan, även konstaterad bla vid provvägsförsök, 
gjorde att materialet inte medtogs. Det är dock lätt att förbättra håll
fastheten, lämpligen genom inblandning av en ringa halt malen hyttsand. 
Under senare år har något cement tillsatts för bättre bindning. Man har 
konstaterat ökad risk för frosthalka med Merolit under beläggning.

Till ca cementfinlek mald hyttsand utgör ett effektivt bindemedel för 
stabilisering av naturmaterial och kan vid vägförhållanden med fördel 
ersätta portlandcement. Lämpliga akt iveringsmedel är kalk eller kalk- 
restgips. Långsammare bindning och mindre känslighet för organiska 
föroreningar än hos cement är gynnsamma egenskaper i vågsammanhang,
Eftersom stabilisering av vägöverbyggnad med cement är en teknik som inte 
slagit igenom i Sverige (till skillnad från Finland och Norge), finns det 
fn ingen marknad även för besläktade, alternativa bindemedel.

Stålslagg.
Stålslagger har blivit attraktiva beläggningsmaterial i vissa länder och
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viss export av svensk slagg förekommer till Danmark. Den basiska slaggen 
har god vidhäftning till asfalt och ger en vägyta med god friktion. Slaggen 
är föga porös och slitstark till skillnad från hyttsten. I Sverige har man 
lagt några smärre provst räckor, men någon användning har veterligt ännu 
m t e  förekommit. En nackdel med slaggen är hög korndensitet.

Stålslagger kan dock vara av mycket varierande kvalitet beroende på 
utgångsmaterial och metallurgisk process. Materialet innehåller varierande 
halter med fukt svällande fri kalk, magnesiumoxid och instabilt kalcium- 
disilikat samt stålslagg måste därför noga kvalitetstestas. Det måste också 
lagras i upplag under tillräckligt lång tid för att sönderfall ska hinna 
ske före användning.

Blandningar av stålslagg och masugnsslagg har självbindande egenskaper och 
används i vissa länder som stabiliserade bärlager.

Slagger från icke-iärnmetaller.
Ferrokromslagg fått stor användning i Vänersborgs-Trollhättanregionen (ett 
grusbristområde) för bär- och förstärkninglagerändamål. Undersökningar har 
visat att materialet även bör duga till asfaltbeläggningar eftersom slit
styrkan är god och porositeten ringa. Tidigare föll även en sönderfallande 
disilikatslagg i Trollhättan i form av en finkornig produkt, men denna 
industri är nu nedlagd.

Provvägsförsök har gjorts med granulerad kopparslagg som ett tjälisolerande 
förstärkningslager i trakten av Skellefteå.

Silika.
Vid rening av rökgaser i ferrokiselindust~i avskiljs från rökgasen en 
mycket finkornig amorf kiselsyta, silika, som används som en puzzolan 
tillsats i betong. Vissa alltför orena kvaliteter kan i princip användas i 
bindemedel vid stabilisering av vägöverbyggnad och då i -kombination med 
kalk eller cement.

RESTPRODUKTER FRÅN FÖRBRÄNNING.
Sopf örbränningsrest.
"Slaggrus" (egentligen förbränningsrest; kan variera starkt i kvalitet,
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beroende på sammansättning, förbränning och sortering* Vägtekmskt sett 
karakteriseras materialet av att det är välgraderat, har god inre friktion 
(många spetsiga och ”konstiga” kornformer), men ganska hög fjädring. Det 
nyproducerade materialet är vattenmättat och måste först ”mogna” i upplag 
varvid avvattning, oxidation och nedbrytningsprocesser sker och ett 
lämpligare material erhålls.

”Slaggrus” används på sina håll utomlands som ersättning för naturmaterial. 
I Danmark har dimensioneringsförslag för vägöverbyggnader vid användning av 
materialet utarbetats. Svenska erfarenheter från provsträckor visar att 
vattenkvoten vid utläggning måste noga-kontrolleras och god dränering av 
vägkroppen åstadkommas. Färdigvältat material verkar sedan vara ganska 
obenäget att ta upp mer vatten. En viss självbindning har konstaterats i 
varje fall på laboratorium. Materialet bör inte användas direkt under 
asfaltbeläggning, dels pga vissa fjädrande egenskaper, dels beroende på 
risk för fortsatt svällning av en del beståndsdelar. Ett lager förstyvande 
och utjämnande naturmaterial måste läggas under beläggningen.

Utomlands har även förbränningsrest stabiliserats med cement, xalk eller 
asfalt för att förbättra materialegenskaperna i vägöverbyggnad.

Flvgaska från kolpulvereldning.
Flygaska har ofta en viss självbindning och har därmed bättre egenskaper än 
en naturlig silt. Bindförmågan varierar och utomlands finns tom askor från 
lågvärdig kol som kan användas utan tillsatser för jordstabilisering eller 
stabilisering av överbyggnadsmaterial (tex i södra Frankrike). Flygaska 
från högvärdig kol binder dock aåligt men kan förbättras genom inblandning 
av avsvavlningsprodukt (som faller samtidigt och ibland samdeponeras) eller 
bindemedel som cement och kalk.

En så stor kolförbränning och därmed produktion av flygaska, som för
väntades ännu i början av 80-talet, har inte uppkommit i Sverige. Aska av 
god kvalitet (med låg halt restkol) kan ingå i cement av modifierad typ. 
Marknaden för denna produkt har dock varit liten i Sverige, I vissa länder 
används flygaska som filler i asfaltbeläggning, men ofta måste den 
förbättras, i Holland tex genom inblandning av kalkstensmjöl.

Flygaska har utomlands användts i bankfyllnader, den är lätt i förhållande 
till naturmaterial, men den finkorniga askan har hög kapillaritet oc*h ett
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kapillärbrytande lager måste åstadkommas, fyllningen ska vara tillräckligt 
hög och bankens sidor måste täckas för att förhindra vatteninfiltration. 
Vattenkvoten måste vara optimal vid packning. Man kan också'varva flygaska 
med grövre bottenaska i fyllningen. I Köpenhamn finns således en ca 10m hög 
flygaskabank ("ren” aska) och sådana bankar förekommer även i England och 
Frankrike. I Helsingfors har anvisningar utarbetats för byggande med lokal 
flyg- och bottenaska från kraftverken,

Cement- eller kalkstabiliserad flygaska används på sina håll utomlands som 
överbyggnadsmaterial, dock i begränsad omfattning. Egna erfarenheter tyder 
dock på att det är svårt att få en god blandning med enkla medel och 
frost beständigheten hos materialet tenderar att vara dålig, även om 
hållfastheten kan bli ganska god.

En vidareutvecklad produkt, Cefyll, har tagits fram av cementindustrin i 
Sverige, primärt inte för byggande av väglager utan för täckning av läckan
de avfallsupplag, fyllning av ledningsgravar mm. Blandningen innehåller 
förutom flygaska ofta avsvavlningsprodukt samt cement och flytmedel. Cefyll 
kan därmed användas i gjutbar konsistens. Det tillverkas i speciella bland- 
ningsverk som kan vara transportabla. Hög halt avsvavlningsprodukt kan dock 
innebära beständighetsproblem.

Flygaska, blandad med cement, kan användas som bindemedel för stabilisering 
av naturmaterial till vägöverbyggnad, företrädesvis genom verkblandning.
Kalk tillsätts ofta utomlands i stället för cement, men egna erfarenheter 
visar att då bör accelerande tillsatser användas, tex restgips eller 
kalciumklorid. I vårt klimat sker bindningen annars alltför långsamt. I 
jämförelse med konventionell cementstabilisering har flygaskabaserade 
bindemedel den fördelen att bindemedelsvolymen är större och man får då 
särskilt goda resultat vid behandling av ensgraderad, instabil sand. En 
produkt som Cefyll bör även kunna användas för bindning av makadam (jfr CM, 
cementbruksbunden makadam). Eftersom cementstabilisering inte slagit igenom 
i Sverige existerar det dock fn ingen större marknad för sådana bindemedel 
i vägsammanhang.

Utomlands används flygaska även som råmaterial vid tillverkning av 
lättballast genom en sintringsprocess.

Askor från förbränning av inhemska bränslen (torv mm) kan sannolikt i 
princip utnyttjas på samma sätt som flygaska från kolförbränning» men
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kvalitetsvariationerna förväntas vara väsentligt större. Lite 
undersökningar har gjorts av sådana material.

Bottenaska från kolförbränning.
Bottenaskor erhålls i mindre mängd i förhållande till flygaska vid förbrän
ning av kolpulver eller som huvudprodukt vid rostereldnmg. Materialet är 
ofta välgraderat, mycket poröst, mekaniskt svagt och har god vattengenom- 
släpplighet. Erfarenheter från provsträckor visar att det krossas föga vid 
utläggning och vältning (trots hög nedkrossning vid laboratorieinstamp- 
ning). Bärighetsmätningar har visat att provsträckor innehållande botten
askor har större fjädring än referenssträckor som innehåller naturmaterial. 
Bottenaska bör därför inte användas i högt läge i vägkroppen (men däremot 
som bankfyllnad, undre del av förstärkningslager eller filterlager). Ett 
lager av förstyvande naturmaterial måste läggas ovanpå materialet och 
tjockleken anpassas till trafikbelastningen, Utomlands stabiliseras ibland 
bottenaska med cement eller asfalt, men porösa material kräver hög halt 
bindemedel. Materialet är ganska lätt och har tjälisolerande egenskaper 
samt är lämpligt för bankfyllnad,

Ävsvavlningsprodukter och virvelbäddsaskor.
Calciumsulfit och -sulfat utgör de huvudsakliga, finkorniga restproduk
terna vid de vanligaste avsvavlningsprocesserna vid kolpulverförbränning. 
Produkterna som sådana är vattenkänsliga - och även något lösliga i vatten- 
och bedöms som olämpliga som fyllnadmaterial. Blandningar av flygaska och 
denna produkt, som är av siltstorlek, kan dock vid laboratorieförhållanden 
binda till ganska god hållfasthet, men laboratorieundersökningar har visat 
att frost beständigheten är dålig. Tillsats av mald hyttsand kan ge en viss 
förbättring, men ställer sig sannolikt oekonomisk.

Även rest produkter från virvelbäddar (cyklonaska och bäddaska) kan, i de 
fall kalksten inmatas för avsvavlning av kol, visa ovanligt god tillväxt av 
tryckhållfasthet, men har som ovanstående restprodukt dålig beständighet 
och sväller starkt vid frystöväxlingsförsök. Även här kan tillsats av malen 
hyttsand ge en viss förbättring. En trycksatt virvelbädd bygga fn i Värtan.

Försök nar gjorts i Norden att framställa syntetiska stenmaterial både av 
avsvavlningsprodukt och virvelbdddaskor, men särskilda krav på beständighet 
måste ställas i vårt klimat. Man kan m t e  som är fallet vid betong för-
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bättra frost beständigheten genom luft porbildande tillsatser eftersom 
orsakerna också är kemiska förutom fysikaliska.

I sammanhanget kan påpekas att bindande, men svällande oljeskifferaska utan 
några tillsatser används i stor skala för stabilisering av bärlager i 
Estland. Ca lOOOkm väg lär ha byggts på så sätt. Materialet får prehydra- 
tisera före vältning för att motverka svallning. Denna teknik är värd att 
studera också i samband med andra typer av svällande restprodukter baserade 
på virvelbäddsaska eller avsvavlningsprodukt,

”Bränd*1 skif f er.
”Rödfyr" från alunskiffer som bildats vid kalkbränning har lokalt använts i 
vägbank. Det porösa materialet har vissa tjälisolerande egenskaper. En 
likartad produkt från oljeskifferindustri, som var i gång under andra 
världskriget, har gett upphov till Kvarntorpsberget. Högen fär dock inte 
röras pga risk för självantändning och utgör också ett industrihistoriskt 
minnesmärke,

INDUSTRIELLA RESTPRODUKTER.
Restgips.
Restgips faller i olika form vid många industriella processer och i 
särskilt hög halt vid konstgödseltill verkning (fosforgips). Vissa 
kvaliteter kan användas som tillsats i cement men merparten deponeras. 
Utomlands har gjorts försök att bygga vägbankar av finkornig restgips, men 
sättningsproblem och uppsprickning pga av volymsförändringar har lett till 
misslyckanden. Materialet har en viss vattenlöslighet. I Finland har rest
gips lokalt inblandats i grusslit lager för dammbindning. En viss gips
tillsats kan vara till fördel vid stabilisering med flygaska eller slagg
bindemedel, Problemen med restgips liknar mycket de vid avsvavlnings- 
produkter.

Svavel.
Svavel utgör fn ingen restprodukt i Sverige som i vissa andra länder, tex 
oljeproducerande sådana. Man försöker där använda svavel som tillsats i 
asfalt i olika halt, antingen i låg halt så att svavlet modifierar asfalt
bindemedlet eller också i överskott så att det fälls ut som filler. Försök



- 10 -

pågår också att utveckla ett självständigt, svavelbaserat bindemedel genom 
tillsats av plastifierande medel.

Filt er damm,
Alkalin filterdamm från kalk- eller cementindustri (,,bypassn ) kan i princip 
ersätta kalk eller cement i flygaska- eller slaggbaserade bindemedel),

DIVERSE UTSORTERAT AVFALL.
Sönderrivna bildäck,
Etablerad teknik finns för användning av malda däck i asfaltbeläggningar. 
Man kan skilja mellan två olika tekniker, nämligen a) tillsats av en viss 
halt rivet gummi som beståndsdel av stenmaterialet och b) blandning av 
gumraipulver i varm asfalt varvid gummit sväller och bildar del av själva 
bindemedlet (modifierad asfalt). Gummitillsatsen ger ökad flexibilitet åt 
beläggningen och bättre egenskaper vid låga och höga temperaturer, men 
också förbättrad vidhäftning till stenmaterial.

Förstnämnda teknik är väl etablerad i Sverige och ett patenterat slitlager 
marknadsförs av en entreprenör. Användningen har hittills varit ganska 
ringa, främst pga dyrare pris. Längre provsträckor har docx lagts under 
senare år, främst för att studera utvecklingen av trafikolyckor. Belägg
ningen har nämligen en viss fjädring som motverkar uppkomsten av ishalka,

Gummimodifierad asfalt kan utnyttjas med framgång som bindemedel i ytbe
handlingar och goda resultat har också erhållits från en provsträcka, 
utförd av en utländsk firma. Den kan också användas i varmasfalt, men 
svenska erfarenheter är inte kända. Ett tredje användningsområde, 
veterligen också oprövad i Sverige, är utförande av ett högflexiblt 
membranlager på sprucken väg under ny beläggning.

Nämnas bör att patenterade, modifierande medel för asfalt, där tillsatsen 
inte baserar sig på restprodukt utan industriella polymerer (tex konst
gummi), lanserats av bindemedelsleverantörer på senare år.

Restplast,
Försök har gjorts i Frankrike att använda sig av rivna plastremsor som 
armering av asfaltbeläggning, men tekniken verkar inte ha slagit igenom. En
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annan möjlighet för riven plast kan ev, vara för armering av obundet 
material.

Restplast utgör råvara för vissa patenterade, modifierande tillsatser i 
asfalt för att förbättra bindemedlets högtemperaturegenskaper och därmed 
motståndskraft mot plastisk deformation under varma sommardagar. Medlet kan 
blandas in i granulatform i låga halter och speciella blandningsutrust- 
ningar kan behövas. Denna typ av modifierande tillsatser iplastomerer) 
förbättra dock inte bindemedlets lågtemperaturegenskaper som gummibaserade 
sådana (elastomerer), Bindemedel, där restplast utgör huvudkomponenten 
verkar inte ha kommit till användning och har troligen dåliga termiska 
egenskaper (spricker upp vid låga temperaturer).

Glasavfall.
Försök har gjorts utomlands att helt eller delvis ersätta naturmaterial i 
asfaltbeläggning med glasavfall. Dålig vidhäftning till asfalt, flisig 
kornform och ett alltför sprött material förhindrar dock framgångsrik 
användning.

Restprodukter från trä- massa- och pappersindustri.
Vi får tydligen fortsätta att leva med våra grusvägar. Dammbindning med 
lutprodukter (lignin) har varit vanlig förr och har lanserats på nytt, 
speciellt i norra Sverige, Försök har också gjorts att blanda pappersavfall 
(fiber, hartser mm) i grusslit lager, men någon praktisk användning är inte 
känd. Pressat fiberavfall har provats i västra Sverige. Materialet 
produceras som små flak och fjädrar starkt, men lagt i ett tunnt lager kan 
användning som filterlager på svag undergrund vara möjlig. Det innehåller 
mycket vatten och kunde (som bark) utnyttjas i tjälbromsande lager. Cellu
losafibrer används i förädlad form i vissa patenterade beiäggningsmassor, 
men här är det knappast fråga om en restprodukt.

Mesa (karbonatavfall från pappersmassaindustri) har provats som filler vid 
cementstabilisering av sand i Värmland.

Bark användes tidigare som tjälbromsande lager, men utnyttjas fn främst som 
bränsle. Barksaften ställde även till med en del problem. Sågspånsavfall 
har utomlands använts i lätta fyllningar.
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SLUTORD.
Ökade politiska och samhälleliga påtryckningar att mer använda sig av rest
produkter i vägsammanhang är inte uteslutna. Så är fallet på sina håll 
utomlands. En ökande trafikbelastning och EG-anpassning kan även medföra 
att det i framtiden blir nödvändigt att mer än fn satsa på stabiliserade 
vägöverbyggnader. Då kan vissa restprodukter med bindande förmåga bli 
attraktiva. Stabiliserade lager ät tänkbara även i förstärxningslager, i 
vissa fall används således sådana utomlands under obundna bärlager, i sk 
11 sandwichkonstruktioner". Olika material kan lämpligen kombineras för 
optimala egenskaper. En mycket storskalig användning av restprodukter är 
knappast tänkbar, mycket beroende på deras ofta mindre lämpliga lokalise
ring, men också de ibland begränsade tillgängliga volymerna, I vissa fall 
finns också konkurrerande marknader utanför vägsektorn; vissa restprodukter 
kan utgöra råvaror för industriella processer, inom byggnadsindustri eller 
lämpa sig som bränsle,

Restprodukter kan variera starkt i kvalitet och reagera på ett annat sätt 
än naturmaterial vid trafik- och klimatpåkänningar. Olika former av föräd
ling men också nya byggnadstekniker kan vara nödvändig. Speciella prov- 
ningsmetoder måste ofta tillgripas och beständigheten har ofta visat sig 
vara en svag sida hos vissa restprodukt er, Speciell hantering eller 
stabilisering kan erbjuda möjligheter. Material som fortfarande är alltför 
lite volymsstabila för vägändamål kan tex utnyttjas i bullervallar. Det 
måste dock satsas på utbildning av både beställare och entreprenörer för 
ett framgångsrikt utnyttjande av restprodukter.




