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Referat 

En kunskapsöversikt över kalltillverkade asfaltbeläggningar både i Sverige och andra länder 

presenteras i syfte att vidareutveckla kalltekniken som en miljöanpassad asfaltbeläggning. Kall 

asfaltteknik har periodvis använts i Sverige under många år, dock endast på lågtrafikerade vägar, både 

i slit- och bärlagermassor. Under senare år har emulsioner baserade på hårdare bitumen tillverkats för 

tillverkning av asfaltbeläggningar med högre prestanda. I det här arbetet undersöks kalltillverkade 

asfaltmassor baserade på hårdare bitumen i bärlagren, på mer högtrafikerade vägar där av tradition 

varmblandad asfalt används. Uppbyggnaden av flera provsträckor och initial tillståndsutvärdering av 

provsträckor redovisas. Det konstateras från den här begränsade studien att beläggningar med 

kallteknik är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp och 

energiåtgång vid tillverkning och utläggning av kallmassan, dock finns det behov av 

utvecklingsinsatser för en systematisk användning av kalltillverkad asfalt med bra 

funktionsegenskaper på högtrafikerade vägar. 
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Abstract 

An overview of current knowledge concerning cold asphalt pavements in Sweden and other countries 

is presented to form a basis for further development of the cold mixing technique as an 

environmentally adapted asphalt pavement. The cold mixing technique has been used periodically in 

Sweden for a number of years, but only on roads with little traffic, in both wearing and road base 

courses. In recent years, emulsions based on harder bitumen have been used to manufacture asphalt 

pavements with higher performance. This study investigates cold mixed asphalt concrete based on 

harder bitumen in the road base layer on roads with heavy traffic where hot mixed asphalt has 

traditionally been used. The construction of several test sections and initial condition evaluations of 

the test sections are presented. It was found in this limited study that cold mixed pavements are an 

effective way to reduce environmental impact through lower carbon dioxide emissions and energy 

consumption during the manufacture and laying of the cold compound. Development is however 

needed in order to achieve systematic use of cold mixed asphalt with good function characteristics on 

roads with heavy traffic. 
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Förord 

En branschsammansatt styrgrupp har varit knuten till projektet. Projektet har finansierats av 

Trafikverket. Projektets omfattning var att samla in erfarenheter av kalltillverkad asfalt, både från 

utlandet och från Sverige. Utifrån resultatet från litteraturstudier och tidigare lagda objekt framtogs ett 

FUD-program. Projektet har utförts av VTI på uppdrag av Trafikverket. Syftet var implementering och 

utvärdering av kalltillverkade beläggningar. Ett parallellt projekt har utförts av NCC på uppdrag av 

SBUF och Trafikverket med syfte att vidareutveckla proportionering av kalltillverkade massor. 
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Sammanfattning 

Kalltillverkad asfaltbeläggning 

Safwat Said (VTI) och Torbjörn Jacobson (Trafikverket) 

 

En kunskapsöversikt över kalltillverkade asfaltbeläggningar både i Sverige och andra länder 

presenteras i denna rapport. Syfte är att vidareutveckla kalltekniken som en miljöanpassad 

asfaltbeläggning utifrån reducering av koldioxidutsläpp och energiåtgång vid tillverkning och 

utläggning av kalltillverkade asfaltmassor. Kall asfaltteknik har periodvis använts i Sverige under 

många år, dock endast på lågtrafikerade vägar, både i slit- och bärlagermassor. Användningen har till 

stor del påverkats av oljepriset när miljöprofilen fortfarande var relativt låg. På senare tid har dock 

intresset ökat markant för tekniken, eftersom energieffektivisering och minskade utsläpp av 

växthusgaser har fått en hög prioritet för att uppnå de mål regering och riksdag har satt upp.  

För att öka användningen av kall asfalt har emulsioner baserade på hårdare bitumen tillverkats under 

senare år för tillverkning av asfaltbeläggningar med högre prestanda. I det här arbetet undersöks 

kalltillverkade asfaltmassor baserade på hårdare bitumen i bärlagren på mer högtrafikerade vägar där 

av tradition varmblandad asfalt används. Uppbyggnaden av flera provsträckor och uppföljning av 

tillståndsutveckling har utförts inom projektet. Några provsträckor har instrumenterats främst med 

asfalttöjningsgivare för klarläggning av skillnader mellan olika beläggningar och jämförelse med 

varmtillverkade asfaltbeläggningar. Provsträckorna har trafikerats endast under en relativt kort tid (ca 

2 år) varför slutsatserna är preliminära i den här rapporten. En provsträcka med 180 millimeter 

verksblandad emulsionsmakadam på gruvvägen för malmtransporter på E45, visar den lägsta 

spårutvecklingen i jämförelse med provsträckor byggda med konventionell och polymermodifierade 

asfaltbeläggningar.  

Det konstateras från den här begränsade studien att beläggningar med kallteknik kan vara ett effektivt 

sätt att minska miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp och energiåtgång vid tillverkning och 

utläggning av kallmassan. Dock finns det behov av utvecklingsinsatser för en systematisk användning 

av kalltillverkad asfalt med goda funktionsegenskaper på högtrafikerade vägar.  
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Summary 

Cold asphalt mixture pavements 

by Safwat Said (VTI) and Torbjörn Jacobson (Trafikverket) 

 

This report presents an overview of current knowledge concerning cold asphalt pavements in Sweden 

and other countries. The purpose is to further develop the cold mixing technique as an environmentally 

adapted asphalt pavement based on reducing carbon dioxide emissions and energy consumption during 

the manufacture and laying of cold mixed asphalt materials. The cold mixing technique has been used 

periodically in Sweden for a number of years, but only on roads with little traffic, in both wearing and 

road base layers. Its use has largely been influenced by oil prices when the environmental profile was 

still relatively low. In recent years, however, there has been a marked increase in use of the technique 

as energy efficiency and reduced emissions of greenhouse gases have been given high priority in 

attaining the goals that the government and parliament have set.  

In order to increase the use of cold mixed asphalt, emulsions based on harder bitumen have been used 

in recent years in the manufacture of asphalt mixes with higher performance. This study investigates 

cold mixed asphalt materials based on harder bitumen in the road base layer on roads with heavy 

traffic where hot mixed asphalt has traditionally been used. The project has involved the construction 

of a number of test sections and following up how their condition has developed. Some test sections 

were instrumented, primarily with asphalt strain sensors, to determine differences between different 

pavements and make comparisons with hot mixed asphalt pavements. The test sections have been in 

use for only a relatively short time (approx. 2 years) and the conclusions stated in the report are 

therefore preliminary. A test section with 180-millimetre plant-mixed emulsion macadam on the mine 

road for iron ore transportation on the E45 highway shows least rut development in comparison with 

the test sections constructed from conventional and polymer modified asphalt pavements.  

It is concluded from this limited study that pavements manufactured using the cold mixing technique 

can be an effective way of reducing environmental impact through lowed carbon dioxide emissions 

and energy consumption during the manufacture and laying of the cold mixes. Development is 

however needed in order to achieve systematic use of cold mixed asphalt with good function 

characteristics on roads with heavy traffic.  
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1. Bakgrund 

Kalltillverkad asfalt innebär att ballasten inte värms upp. Bindemedlet utgörs i huvudsak av 

bitumenemulsion men även mjukbitumen eller skummat bitumen används. Temperaturen på 

bitumenemulsion varierar mellan 60–80°C beroende på typ av bindemedel och beläggning samt 

temperaturen vid utläggning. Asfaltlösning har tidigare använts vid läggning sent på året men har vid 

asfalttillverkning fasats ut på grund av hänsyn till miljön. På senare år har inte kalltillverkad asfalt 

lagts i någon större utsträckning. De beläggningstyper som tidigare fanns med i Trafikverkets 

(Vägverkets) anvisningar togs bort för några år sedan (beläggningar som inte användes frekvent skulle 

inte stå med). På senare tid har dock intresset ökat markant för tekniken, eftersom energieffektivi-

sering och minskade utsläpp av växthusgaser har fått en hög prioritet för att uppnå de mål regering och 

riksdag har satt upp. Kalltillverkade asfaltmassor brukar tillverkas nära objektet och med ortens 

material. Asfaltverken har en stor mobilitet och är därför lätta att flytta från plats till plats och kan 

startas upp relativt tidigt. Kall asfalt kan tillverkas i mobila asfaltverk (mixed-in-plant) eller genom 

inblandning av bindemedel i vägen, in-situ (mixed-in-place). Vid blandning i verk är kontrollen och 

styrningen av asfaltmassan bättre än vid in-situ åtgärder. 

Syfte med FOI-projektet är att kartlägga kalltillverkade asfaltbeläggningar utifrån energi, CO2 och 

resurshushållning. Det finns omfattande erfarenheter från kalltillverkad asfaltbeläggning från både 

Sverige och andra länder som behöver sammanställas så att vi kanta lärdom av misslyckanden och 

undersöka möjligheterna, samt för att vidareutveckla och implementera tekniken. Exempelvis har 

blandningstekniken har förbättrats under senare år, framförallt vid kontinuerlig blandning. 

Kalltillverkade massor baserade på hårdare bitumen har introducerats, vilket har förbättrat 

förutsättningen att användas särskilt till bärlager på mer högtrafikerade vägar än de som är baserade på 

mjukbitumen. Dock förekommer en del problem i tillverkningsprocessen.  

Kall asfaltteknik har använts i Sverige och övriga världen under många år. Tillverkningen har ofta 

skett i mobila verk för lågtrafikerade vägar med relativt låga krav på kvalitetsstyrning och prestanda i 

jämförelse med varmtillverkade massor för högtrafikerade vägar. Det används normalt lokala 

stenmaterial utan större kontroll av sten kvalitéten. Att anpassa valet av stenmaterial, främst 

finandelens egenskaper efter typen av emulsion, har rapporterats nödvändigt av flera undersökningar 

under senare tid, för att minimera risken för problem. Förfinad kravprofil på kallmassans komponenter 

kommer att leda till bättre kvalitetsstyrning än idag och tillverkning av kallmassor lämpliga för mer 

högtrafikerade vägar. Målsättningen är inriktad på användning av kallmassor på mer trafikerade vägar, 

där av tradition varmblandad asfalt används och materialet värms upp till över 150 °C med högre 

energiåtgång och koldioxidutsläpp som följd. Kall asfalt har en stark miljöprofil genom mindre mängd 

av koldioxidutsläpp och mycket lägre energiåtgång vid tillverkning i jämförelse med varmtillverkad 

asfalt. Ersättning av några procent av varm tillverkad asfalt med kalltillverkad asfalt kan leda till en 

signifikant minskning av de samlade koldioxidutsläppen och energiåtgång som uppkommer i Sverige 

vid byggandet av vägar.  

Potentialen för den här typen av teknik bedöms vara mycket stor för svenska förhållanden med 

glesbygd och ett omfattande lågtrafikerat vägnät. De stora stegen i utvecklingen under de senaste 

decennierna har lett till kallmassor med högre prestanda än tidigare och med funktionsegenskaper som 

är jämförbara med varmt tillverkade asfaltbeläggningar kan produceras. Ett syfte med projektet är att 

ta fram en ny specifikation för kallblandad asfalt, i första hand för bärlager, och att medverka till den 

nya standard som håller på att tas fram i Europa för kalltillverkad asfalt.  
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2. Erfarenheter från kalltillverkade beläggningar 

Kalltillverkad asfalt har huvudsakligen använts på låg- och mellantrafikerade vägar (ÅDTt < 1 500 

fordon) där beläggningens flexibilitet och inte bärigheten bäst kommer till nytta. Kalltillverkade 

beläggningar med emulsion typ asfaltemulsionsbetong (AEB) och asfaltemulsionsgrus (AEG) 

användes från mitten av 1970-talet. AEB och AEG beläggningarna har beskrivits i VÄG94. 

Emulsion som bindemedel är ett heterogent system. Det är en blandning av minst två ämnen, gjort av 

en kontinuerlig fas som kan vara vatten och den andra fasen, t ex. bitumen, som slås sönder till 

droppar i den omslutande vätskan (vatten) (Ossola 2008). De emulsioner som idag används i Sverige 

är av typen katjonaktiva, vilket innebär att de absorberas mot det typiskt sura svenska stenmaterialet 

och bryter efterhand. Det bör påpekas att det inte finns bara en typ av emulsion som passar för alla 

typer av stenmaterial, varför valet av material är viktig för en garanterad kvalitetsstyrning av en kall 

asfalt. Användning av lokalt material utan kravprofil måste undvikas när krav på beläggningsprestanda 

önskas. Emulsionen måste anpassas efter stenmaterial och bitumenet. Inverkande faktorer, förutom 

stenmaterialet (främst fillertyp och fillermängd) och emulsionens sammansättning (formulering), är 

yttre faktorer såsom nederbörd, fukt och temperatur samt packningsarbetet. Olsson (1997) studerade 

anpassning av funktionella mätmetoder för kalla och halvvarma asfaltbeläggningar för praktisk 

verksamhet. Viskositeten hos undersökta emulsioner varierade från 500–20 000 mm2/s. I 

undersökningarna ingick tester av deformation, styvhet, draghållfasthet, Marshallstabilitet och effekten 

av frys/tö konditioneringscykler. Det konstaterades att vid högre viskositet, större än 10 000 mm2/s, 

var det praktiskt möjligt och relevant att prova kalltillverkade asfaltbeläggningar med avseende på 

mekaniska (funktionella) egenskaper.  

I slutet av 1990-talet utvecklades nya typer av emulsioner, t ex. Nymix. De nya emulsionerna var 

baserade på hårdare bitumen (t ex 160/220 och 330/430). De nya emulsionsbeläggningarna var också 

inriktade på att användas på vägar med större krav på styvhet och hållbarhet (Redelius et al. 2012, 

2014, Lillbroända et al. 2002, Lundberg et al. 2003a). 

2.1. Äldre provvägar 

Flera provvägar med slitlager av asfaltemulsionsbetong (AEB) och bärlager av asfaltemulsionsgrus 

(AEG) byggdes i början av 1990-talet och följdes upp i flera år (Jacobson and Hornwall 1999). Både 

slit- och bärlagerbeläggningar studerades. Viskositeten på bindemedlet var relativt låg 2 000–

10 000 mm2/s. Trafikvolymen på provvägarna var 400–1 500 fordon per dygn och i flera fall var 

andelen tunga fordon förhållandevis stor. Provsträckorna följdes upp genom fältundersökningar, 

såsom spårbildning, jämnhetsutveckling, friktion och okulär besiktning samt laboratorieunder-

sökningar av borrprov. Provvägsförsöken visade att asfaltemulsionsbeläggningar hade goda 

hållbarhets egenskaper under de 5–6 åren vägarna följdes upp. 

Under 2000-talet skedde flera framsteg inom området både internationellt och i Sverige. 

Vidareutveckling av emulgatorer rapporterades t.ex. av Akzo Nobel (Hillgren 2014) och nya 

emulsioner tillkom t ex. Nymix från Nynas. Penetrationsbitumen 160/220 och 330/430 användes som 

basbitumen vid framställning av nya emulsioner (Redelius 2012). Hårdare bitumen har använts senare.  

de nya emulsionerna användes vid tillverkning av kallmassor för slit- och bärlager vid flera försök. 

Proportionering av kalla massor, utförande och utvärdering av provsträckorna har rapporterats av bl. a. 

Lind et al. (2004), Lundberg et al (2003a), Grauwald (årgång saknas). De flesta vägarna/ 

provsträckorna höll i mer än 10 år utan större skador. Några erfarenheter på kalltillverkade 

massabeläggningar med hög prestanda presenteras nedan. 

 Verksblandad makadam 

I slutet av 1990-talet tillkom nya emulsioner, t ex. Nymix från Nynas. Denna emulsion var baserade på 

penetrationsbitumen 160/220 och 330/430 (Redelius 2012, 2014). Tillverkningen av 
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emulsionsbeläggning i verket skedde genom blandning med kontinuerlig lamellblandare, en skonsam 

blandare där syftet var att emulsionen inte skulle bryta i ett alltför tidigt skede. NCC Roads tog fram 

ett firmabundet bärlagerkoncept kallad Viacomac med nya emulsionen Nymix. Stenmaterial 

(ballasten) skulle ha 100 % krossytegrad och utgöras av grovmakadam med inblandning av kilsten. 

Förutom Nymix tillsattes ett brytadditiv (förtjockare) i emulsion i syfte att påverka brythastigheten. 

Läggningen skedde vid temperaturer > 10°C och överliggande lager fick läggas tidigast efter 48 

timmar (Lundberg et al. 2003) efter det undre lagret lagts ut. Inget regn får förekomma under läggning 

annars är risken för avrinning av bitumen uppenbar, varför hänsyn till väderrapporten måste beaktas. 

Den här typen av kallmassa är inriktade på vägar/ytor med högre krav på styvhetsmodul och 

lastfördelningsförmåga, dvs. vägar med mer och/eller tyngre trafik. Under 1990-talet lades flera ytor 

med Viacomac-konceptet där tidigare varma bärlager typ AG22 160/220 använts. Viacomac 32 lades 

som bärlager på vägen intill bergtäkten vid Stöningsberget, Umeå och vid den nya godsterminalen, 

Luleå. I de fallen användes Nymix 630 med basbitumen 160/220.  

Vid godsterminalen förkommer mycket tung trafik, typ lasttruckar (Figur 1) och det ställdes höga krav 

på stabiliteten hos konstruktionen. Även vägen in till Stöningsberget hade mycket tung trafik. 

Exempel på Viacomac 32 beläggning illustreras i Figur 2 från godsterminalen i Luleå. Stenpartiklar 

var väl täckta av bindemedel och borrprov gick att tas upp för kontroll av kvalitet och karaktärisering 

genom funktionsprovning i laboratorium gängse metoder för varma massabeläggningar. 

Överbyggnadskonstruktioner med Viacomac 32 från Godsterminalen och Stöningsberget visas i Figur 

3. Ekdahl and Wiklund (2003) redovisade E-moduler beräknade från fallviktsmätningar. E-moduler 

för bundna lager är på drygt 5 000 MPa och 7 000 MPa för Stöningeberget respektive Godsterminalen 

efter temperaturkorrigeringar till 10°C. Se Figur 4 och Figur 5. Dessa E-modulvärde är jämförbara 

med E-modul värden för ett normalt AG-lager. I genomsnitt har en AG22 160/220 en modul på ca 

8000 MPa. 

 

Figur 1. Godsterminalen – Luleå med mycket tung trafik (Foto: R. Lundberg).  
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Figur 2. Viacomac 32 beläggning och borrprov för laboratorieundersökningar från godsterminalen 

Luleå. (Foto: Torbjörn. Jacobson och Hassan Hakim). 

 

 

Figur 3. Överbyggnadskonstruktioner med Viacomac 32 (efter Ekdahl och Wiklund 2003). 
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Figur 4. Lagers E-moduler bakåträknade från fallviktsmätningar och temperaturkorrigerade till 

10 °C, Stöningeberget (Ekdahl and Wiklund 2003). 

 

 

 

Figur 5. Lagers E-moduler bakåträknade från fallviktsmätningar och temperaturkorrigerade till 

10 °C, Godsterminalen Luleå (Ekdahl and Wiklund 2003). 
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Under 2012 har några borrprov från godsterminalen Luleå undersökts vid VTI:s laboratorium med 

avseende på styvhetsmodul, krypdeformation och skjuvprovning hos beläggningar. Beläggningen var 

ca 10 år gammal varför en viss effekt av åldring påverkar resultaten. Syftet är att skaffa erfarenheter 

vid provning av borrprov från verksblandad makadamlager tillverkad med kallteknik, och kunskap om 

lagrets mekaniska/ funktionella egenskaper. Endast en del ojämnheter och lossning av vissa stenar 

noterades efter sågning till testprov (Ø 150 mm x 40 mm tjock). Det har knappats påverkat resultaten. 

Notera att det är säkrare att testa en så öppen beläggning som Viacomac (ca 20 % hålrum) med 

triaxialtest, sannolikt hade resultaten blivit ännu bättre än utan sidostöd. Vid kryptest finns ett visst 

odefinierat sidostöd eftersom endast centraldelen (Ø 100 mm i diameter) av provkroppen (Ø 150 mm) 

belastas. Vid styvhetsmodulmätningen enligt pressdragprovet saknas sidostödet helt för att motsvara 

fältförhållanden. Vid skjuvprovning finns en axial belastning utöver den vibrerande skjuvbelastningen, 

vilken någorlunda liknar fältförhållanden vid en trafikbelastning, varför skjuvtest bör vara lämplig för 

provning av bundna makadamlager prov, typ Viacomac 32. 

Kryptest  

Krypprovning har utförts enligt standardmetod EN-12697–25 vid 40°C, dock med endast fyra prov. Se 

Figur 6. Kryptöjningen är i genomsnitt 8 000 mikrostrain (10-6 mm/mm) (drygt 5 000 mikrostrain om 

extremvärdet stryks bort). Beläggningen visar mycket goda stabilitetsegenskaper. Det är förklaringen 

varför beläggningen inte visar spårsskador under de tunga truckbelastningarna.  

 

Figur 6. Krypprovning av VIACOMAC 32 borrprov vid 40°C. 

Styvhetsmodul 

Styvhetsmodulmätningar utfördes enligt EN-12697–26) vid 2 °C och 10 °C. Medelvärdet av 

styvhetsmodulerna är 5 700 MPa och 3 200 MPa vid 2 °C respektive 10 °C. Det är lite för låga värden 

för ett bärlager. Det ligger betydligt lägre än moduler bestämda med fallviktsmätningar (ca 6000–

7 000 MPa) som rapporterades i Figur 4 och Figur 5. En AG 22 160/220 har i genomsnitt en E-modul 

på 8 000 (4 000–10 000) MPa vid 10°C bestämt genom pressdragprovet. De låga mätvärdena i labbet 

beror troligen på saknaden av sidostöd vid modulmätning med pressdragprovet. En öppen beläggning 

måste ha sidostöd, liknade i fält, vid modulmätning i labbet. Vidare undersökningar bör utföras för 

klarläggning av begränsningar men tills vidare kan modulmätning med triaxiell test rekommenderas 

för verksblandad makadam typ Viacomac eller bakåträkning av moduler från fallviktsdata. 
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Skjuvprovning 

Skjuvprovning har utförts under en oscillerande belastning vid flera temperaturer och frekvenser. 

Därefter beräknas skjuvmodulen och fasförskjutning vid olika temperaturer och frekvenser (frekvens 

korreleras till trafikens hastighet). Masterkurvor för skjuvmodul och fasförskjutning vid olika 

temperaturer framgår av Figur 7, Figur 8, Figur 9 och Figur 10. Resultaten är mätningar från fyra 

borrprov. Masterkurvor från en AG22 160/220 är inlagda i Figur 9 och Figur 10för jämförelse med 

Viacomac32. Det framgår i Figur 9 att Viacomac-beläggningen är mindre känslig för temperaturen 

och visar högre skjuvmoduler vid högre temperaturer och lägre vid låga temperaturer. Med andra ord 

är Viacomac-beläggningen stabilare vid höga temperaturer och mer flexibel vid låga temperaturer än 

konventionell AG beläggning.  

Figur 10visar att Viacomac visar genomgående lägre fasförskjutning. Det är indikation på stabilare 

beläggning i jämförelse med AG:n. Att Viacomac innehåller stenmax 32 mm bör också ha effekt på 

resultaten i jämförelse med AG:n som har stenmax 22 mm. För jämförelse mellan skjuv- och 

styvhetsmodul kan styvhetsmodulen beräknas från skjuvmodulen under förutsättningen att materialet 

är elastiskt med formeln G= E/2(1+). Det kan vara rimlig vid låga temperaturer och höga frekvenser. 

G är materialets skjuvmodul, E är materialets elasticitetsmodul (eller styvhetsmodulen) och  är 

Poissons tal = 0,35. Vid 10°C och 10 Hz blir styvhetsmodulen 4 300 MPa beräknad från 

skjuvmodulen (1 600 MPa). Det ger rimligare resultat än bestämning av styvhetsmodul med 

pressdragprovet (3 200 MPa). Styvhetsmodulen (4 300 MPa) är fortfarande lägre än E-modulen från 

fallviktsmätning (7 000 MPa). Det stämmer med tidigare erfarenheter med modulmätningar vid 

jämförelse mellan laboratorie- och fallviktsmoduler vid ca 10°C.  

Denna massabeläggning, verksblandad makadam, visar goda stabilitetsegenskaper, betydligt bättre än 

AG22-lager (med pen 160/220), dock med sämre egenskaper mot dragpåkänningar (påverkar modul-

mätningar). Det kan erinras att även indränkt makadam är känd för goda stabilitetsegenskaper men 

med låga moduler. Vid jämförelse med AG22 160/220 kan lägre halt av bitumen leda till lägre 

styvhetsmoduler och stora stenar leder till bättre stabilitet. NCC Roads har ökat lagertjockleken för 

Viacomac-lager (Figur 3). Det motverkar den relativt låga styvhetsmodulen.  

Sammanfattningsvis, visar denna massabeläggning högt motstånd mot spårbildning och god styvhet 

(enligt fallviktsmätningar) utöver fördelen med lägre miljöinverkan i jämförelse med konventionell 

beläggning eg. AG22 160/220. 

 

Figur 7. Styvhetsmoduler på borrprov enligt pressdragprovet (EN 12697-23). 
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Figur 8. Skjuvmodulmätningar hos Viacomac 32 vid olika temperaturer och frekvenser. 

 

 

Figur 9. Masterkurvor för Viacomac 32 och AG22 för skjuvmodul vid referenstemperatur 10 °C. 
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Figur 10. Masterkurvor för Viacomac 32 och AG22 för fasförskjutning vid referenstemperatur 10 °C. 

2.2. Proportionering av kallt tillverkad asfalt 

 Litteraturöversikt 

En begränsad litteraturstudie av utländska och svenska erfarenheter visar att det finns många faktorer 

som kan vara avgörande vid kalltillverkning av asfaltbeläggning (Asphalt Institute 1979, Kallas 1979, 

Asphalt Institute 1989, Jacobson and Hornwall 1999, Eckmann et al. 2001, Hillgren et al. 2001, 

Heritier and Mariotti 2002, Jacobson 2002, Lillbroända et al. 2002, Potti, et al. 2002, Serfass 2002, 

Gandanger and Huicq 2004, Serfass et al. 2004, James 2006, Schofield 2006, Serfass et al. 2008, 

Hesami 2014): 

 Kompabiliteten mellan stenmaterial och bindemedel är en väsentlig egenskap vid tillverkning 

av kallmassa. Stenmaterialets fysikaliska och mineraliska egenskaper har mycket större 

betydelse för kvalitén i jämförelse med den varma asfalttekniken. De emulgerade bitumen-

dropparna kan vara positivt eller negativt laddade. Stenmaterialets elektriska laddningar avgör 

vilken typ av emulsion som bör användas. Ett problem är att stenmaterialet, och därmed 

finandelens egenskaper och mineralogi, kan variera mycket inom en och samma grus- eller 

bergtäkt. För att ha möjlighet till kvalitetsstyrning och för att uppnå bästa resultat behövs 

praktiska laboratorieundersökningar inför proportionering av kallmassa och för kontroll av 

stenmaterialets egenskaper betydligt mer i jämförelse med varm tillverkning av asfalt. Val av 

kompatibla stenmaterial och emulsions måste beaktas i högre grad än idag. Det är främst 

finandelen som måste noga karakteriseras och kontrolleras.  

 

Lundberg (2014a) konstaterade vid undersökning av 10-tal olika stenmaterial att av 

fraktionsdelen 0–4 mm visar sig vara den faktor som avgör om emulsionen skall fungera mot 

stenmaterialet. Thanya et al (2006, 2009) and Al Nageim et al (2012) har vid laboratorie-

undersökningar visat effekten av flygaska från kolförbränning och Portland cement på kall-

tillverkade beläggningar. Två CBEM (Cold Bituminous Emulsion Mixture) 

massabeläggningar tillverkades med 4 % flygaska med och utan 2 % av cement. Katjonisk 

bitumen emulsion med 60 % basbitumen av typ pen 100 från Nynas har använts vid 

tillverkning av asfaltmassa med stenmax 12 mm och 6 % restbitumen. Figur 11visar 

utveckling i styvhetsmodul för de kalltillverkade asfaltbeläggningar under 6 månader. I Figur 

12 jämförs de kalltillverkade beläggningarna innehållande basbitumen pen 100 med varm 
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asfalt tillverkade med pen 50 och samma korngradering.  Kall asfalt med flygaska har sämst 

stabilitetsegenskaper genom kryptest. Tillägg av 2 % cement till kall asfalt ökar stabiliteten 

markant och det blir ungefär två gånger stabilare än de varmtillverkade asfalt Thanya et al 

(2006, 2009).  

 

I Figur 13 har cement halten varierat från 0 till 5,5 % som ersättning av mineral filler vid 

tillverkning av kalla massor och jämfört med motsvarande två typer av varmtillverkade asfalt 

med pen 53 och pen 143 och en bitumenhalt på 5,3 %. Stenmax är 10 mm för alla massor. 

Resultaten tyder på att styvheten hos kalla massor kan ökas markant under en konditionering 

från 2 till 28 dagar och är jämförbart med varmtillverkad asfalt. Notera att styvheten hos varm 

asfalt ändras obetydligt med tiden enligt AL Nageim et al. (2012). Figur 14 visar ökning av 

styvheten vid ersättning av mineralfiller med enbart flygaska. Effekten är till och med större 

på styvheten i jämförelse med enbart användning av cement. Ur miljösynpunkt kan det inte 

vara optimalt att ha så mycket cement (5,5 %) i beläggningen. Däremot kan det vara värdefullt 

att förkorta härdningstiden och förbättra de mekaniska egenskaperna hos kalla massor genom 

användning av en begränsad mängd cement, 1–2 % (Thanaya et al. 2009). 

 

Figur 11. Effekt av 4 % flygaska på styvhetsmodul vid konditionering av kalltillverkad 

asfaltbeläggning med och utan 2 % cement (RSC rapid setting cement) (Thanaya et al. 2006). 

 

Figur 12. Jämförelse i krypvärde mellan varm och kall asfaltbeläggning med och utan 2 % av 

cement (Thanaya et al. 2006). 
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Figur 13. Jämförelse av kallt tillverkad asfalt med olika halter av cement med varmt tillverkad 

asfalt vid olika konditioneringstider (Al Nageim et al. 2012). 

 

 

Figur 14. Jämförelse av kallt tillverkad asfalt med olika halter av flygaska med varmt 

tillverkad asfalt vid olika konditioneringstider (Al Nageim et al. 2012). 

 

 Täckningsgrad av stenmaterial. Vätningsgraden av stenmaterialet ska vara hög för att 

säkerställa att bitumendropparna kommer i kontakt med stenmaterial för en jämn fördelning 

av bitumen och en effektiv stabilisering. Partikelfördelning av emulsionens bitumendroppar 

kan vara en avgörande faktor för täckning av stenpartiklar. Fördelning av partikelstorlek 

påverkar den specifika ytan och ytenergin för bindning mellan bitumen och stenpartiklar. 

Partikelfördelning påverkas av tillverkningsprocess, transport och lagring av emulsion. En 

noggrann processtyrning måste efterföljas. Sekvensblandning i tillverkningsprocessen som 

leder ofta till bättre homogenitet kan vara ett alternativ. 

 

 Bearbetningen ”workability”: asfaltmassan måste ha rätt konsistens för att kunna läggas utan 

risk för separering vid transport och läggning. En adekvat viskositet måste hållas tills 

packningsarbetet är klart. Faktorer som påverkar utförandet måste klarläggas. 
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 Transport, läggning och packning av asfaltbeläggning måste noga planeras genom kontroll av 

brytningstiden. Effekt av omgivningens temperatur och fuktighet måste beaktas vid utlägg-

ning. Temperatur och fukt påverkar brytningshastighet och måste beaktas vid utläggning. 

Beläggningen kan påverkas negativt vid regn innan den hunnit bryta. Överskott av vatten kan 

tvätta bort bitumen. Användning av reaktiva fillertyper, såsom cement och flygaska, kan 

påverka härdningstiden, brytningsprocessen och uppnådda funktionsegenskaper pga. 

vattenabsorberande egenskaper och kemiska bindningar (Thanaya et al. 2006, 2009, Al 

Nageim et al. 2012). Serfass et al (2004) rekommenderade en konditioneringstid i 14 dagar vid 

+35°C och en 20 % relativ fuktighet vid laboratorieundersökningar. Det kan jämföras med 

konditionering i 7 dagar vid +40°C enligt svenska erfarenheter (Olsson 1997, Jacobson et al 

1999). Med konditionering av kalla massor förväntas att mekaniska egenskaper komma upp 

till motsvarande 1–3 år gamla beläggningar i vägen. 

 

 Val av emulgeringsmedel med eventuella tillsatser och dess halt samt mängd fri 

emulgeringsmedel i emulsionen vid kontakt med stenmaterial är en avgörande faktor för 

styrning av processen. En viss mängd av fritt emulgeringsmedel behövs för avvisning av 

vatten från stenpartiklar och för kemisk bindning mellan bitumen och stenmaterial. Överskott 

av emulgeringsmedel har negativ effekt och förhindrar kontakt mellan bitumendroppar och 

stenpartiklar. Tillsatser eller förbehandling av stenmaterial leder till minskning av effekten av 

variationer i stenmaterialet. 

 Proportionering av kallt tillverkad asfalt  

Kalltillverkad asfalt består av stenmaterial och bindemedel. Bindemedlet utgörs ofta av en emulsion. 

Blandningen utförs vid omgivningens temperaturer, dock >10°C. Kall asfalt används normalt på 

lågtrafikerade vägar, varför korngradering och typ av stenmaterial väljs enligt gällande regelverk och 

från ortens material utan större krav på stenmaterialet. Från utländska forskningsarbeten konstateras att 

proportioneringsarbetet ska börja med karaktärisering av stenmaterialets egenskaper för val av 

emulsionstyp och emulgeringsmedel. Asfaltinstitutet (1989) rekommenderar bestämning av halten 

finandel, stenpartiklarnas geometri och kompaktdensitet. Det rekommenderas plasticitetsindex, mängd 

passerad sikt 200, sandekvivalent på finmaterialet och motstånd mot fragmentering (Los Angeles 

Value). Materialet till kall asfalt ska uppfylla vissa gränsvärden. 

Franska/ europeiska erfarenheter går mer i djupet och rekommenderar fler undersökningar av 

stenmaterial och emulsion inför proportionering. Bestämning av den specifika ytan hos stenmaterialet 

rekommenderas för beräkning av bitumenhalt och ytenergi. Materialets pH värde och stenmaterialets 

absorptionsegenskaper behövs för styrning av processen. Med pH värdet hos finandelen bestäms vilket 

emulgeringsmedel som bör användas för en optimal kemisk bindning. Halten emulgeringsmedel eller 

restemulgator justeras med avseende på materialets specifikyta. Brytningshastigheten hos emulsionen 

påverkas av valet av emulgator. Stenmaterialets absorptionsförmåga utförs för bestämning av minimi-

vattenhalt för en garanterad hög täckningsgrad (vätning) utan överskott av vatten. Vattenmängden 

avgör viskositeten hos emulsionen, finfördelning av bitumendroppar och smörjning vid packnings-

arbetet. När vattnet försvinner från massan, kan processen för hållfasthetsutveckling påskyndas. 

Nästa steg är att bestämma halten av emulgeringsmedel. Den behövs för att åstadkomma en 

hydrofobisk (vattenavvisande) stenmaterialyta. Överskott av emulgeringsmedel leder till en negativ 

effekt. Mängden emulgeringsmedel kan bestämmas genom kännedom av den specifika ytan hos 

finandelen av stenmaterialet.  

Bestämning av pH värdet utförs genom testning av filler i ett försurat vattenbad eller med 

bitumenemulsion, det hjälper i valet av emulgeringsmedel. pH värdet kan optimeras med avseende på 

ytenergi (surface tension) av bitumendroppar för en optimerad vidhäftning mellan sten och bitumen 
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(täckningsgrad av stenpartiklar). Ytegenskaper kan bestämmas t.ex. med hjälp av tensiometer-

metoden. 

Emulsionshalten kan bestämmas från stenmaterialets korngradering eller från finmaterialets specifika 

yta och partikelstorleksfördelning av bitumenemulsion.  

Efter val av stenmaterial, basbitumen, emulgator och emulsionshalt skall blandad massa undersökas 

med avseende på bearbetbarheten ”workability” och funktionsegenskaper. Nynas test för workability 

(motstånd mot skjuvning) rekommenderas för uppskattning av tiden mellan tillverkning och läggning. 

Asfaltprov kan tillverkas bl.a. med gyratorisk utrustning för utvärdering av hålrumshalt, packnings-

arbete och undersökning av mekaniska funktionsegenskaper. Provkroppar lagras under specifika 

förhållanden innan funktionsprovning. Flödesschema för val av material och proportionering 

illustreras i Figur 15 och Figur 16. 

 

Figur 15. Flödesschema för val av material för kallmassa. 
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Figur 16. Flödesschema för proportionering av kallamassa. 
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3. Provvägar 

3.1. E45 Pajala - Svappavaara 

Gruvvägen för malmtransporter E45 Pajala – Svappavaara, öppnades för trafik 2012 efter utläggning 

av bär- och bindlagren. Slitlagret utfördes 2013. Fyra provsträckor är byggda i riktning mot 

Svappavaara där den tunga trafiken går med lastbilar med en totalvikt upp till 90 ton, dock med 

standardaxellaster. Den befintliga konstruktionen, efter bortfräsning av 15 cm asfalt, förstärktes med 

nya bitumenbundna lager. Den färdiga vägen har en vägbredd på 8 meter med en körfältsbredd på 3,75 

meter. Ett nytt förstärkningslager (30 cm) och obundet bärlager (10 cm) utfördes på det befintliga 

förstärkningslagret. Vägkonstruktionen på de bitumenbundna lagren motsvarar konstruktionen för 

provsträcka 3 (observera användning av 70/100 i AG-lagret), den har antagits som en referenssträcka. 

Bitumenbundna lager på uppbyggnaden av provsträckorna illustreras i Figur 17.  

Provsträcka 4 har en verksblandad emulsionsmakadam som bundet bärlager enligt ett förslag från 

FOI-gruppen. Den utgörs av Viacomac 32 lagt i 2 lager a 90 mm vardera. Den är tillverkad med 

emulsionen Nymix 630 med basbitumen 160/220. Emulsionshalten är 4,2 % med en restbitumenhalt 

på 2,8 % (jfr med AG 22 70/100 med en bitumenhalt på 4,6 %). Kornstorleksfördelningen illustreras i 

Figur 18.  

Det andra (övre) lagret utfördes en dag efter första lagret. Lundberg et al (2003) rekommenderar minst 

48 timmars väntan innan det övre lagret läggs. Efter utläggningen började det regna kraftigt över 

Svappavaara området under natten vilket medförde att en del emulsion rann av det övre skiktet i 

makadamen. För att ersätta den borttvättade emulsionen förseglades lagret innan utläggning av 

bindlagret med ca 0,6 kg/m2 emulsion. Vid utläggning av bindlagret konstaterades instabilitet i 

Viacomac-lagret, vilket tyder på bristfälligt utförande. Endast provsträcka 4 kommenteras i detta 

arbete. För detaljer om de övriga provsträckorna, vägkonstruktionerna samt instrumentering av 

sträckorna hänvisas till byggrapporten (Erlingsson och Carlsson 2014). 
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Figur 17. Bitumenbundna lager av provsträckornas uppbyggnad på väg E45 Svappavaara. 
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Figur 18. Kornstorleksfördelning Viacomac 32, provsträcka 4. 

 Provtagning 

Ett antal borrkärnor togs upp för undersökning av mekaniska egenskaper; styvhetsmodul, kryptest och 

skjuvprovning. Borrprov togs med underlättaren, 300 mm i diameter och en del 150 mm i diameter. 

Tyvärr höll inte ihop provkropparna trots skyddet vid transport och lagring. Se bilder på borrprov i 

Figur 19. Detta är troligen orsakad av det kraftiga regnet som rentvättade stenarna och ledde till 

avrinning av bitumenet, varför provning inte kunde genomföras i labbet. Ytterligare en orsak kan vara 

att utläggning av överliggande lager (lager 2 av Viacomac 32) utfördes efter knappt 24 timmar. Det 

kan jämföras med kravet på minst 48 vid utläggning av överliggande lager. Notera att undersökning av 

liknande massabeläggning från godsterminalen i Luleå har utförts utan problem, dock var belägg-

ningsprov ca 8 år gamla vid provning vid VTI:s labb 2012.  

 

 

Figur 19. Borrprov från Viacomac 32 (väg E45) med tydligt brist på bitumentäckning av stenpartiklar. 

(Foto: Torbjörn Jacobson). 

En fullständig uppföljning av provvägen har utförts i ett annat VTI-projekt. Här redovisas de initiala 

fältmätningarna för utvärdering och jämförelse mellan sträckorna. Det bör erinras att sedan tidigare är 

indränkt makadam (IM) (ej verksblandad) känd för bra stabilitetsegenskaper pga. den goda kontakten 
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mellan de stora stenpartiklarna: Dock är IM är känslig för dynamiska belastningar som utsätter 

beläggningen för bland annat för dragpåkänningar. Verksblandad makadam med bindemedel ökar 

beläggningens styvhetsmodul och ger bättre lastfördelning i jämförelse med IM. Förekomst av regn 

innan emulsionen har hunnit bryta, har tydligen tvättat bort en del bitumen från stenarna och 

beläggningen har inte nått upp till önskad styrka/ styvhetsmodul (full styrka). 

 Tvärprofiler 

I Figur 20 redovisas deformationsökning i konstruktionerna från ytprofiler uppmätta med Primal. 

Spårdjupsutveckling 2012–2013 uppmätt på bindlagret (innan utläggning av slitlagret) efter ca ett års 

trafik på bindlagret och spårutveckling 2013–2014 uppmätt på slitlagret efter ett års trafik på slitlagret. 

Sträcka 4 byggd med Viacomac 32 som ersättning av AG22 70/100, visar tydliga, stabila egenskaper 

och minst lika bra som de övriga sträckorna. Notera att sträcka 2, som visar största spårutveckling, har 

ett bärlager av AG22 160/220. De här initiala resultaten bekräftar att det verksblandade makadam-

lagret har goda stabilitetsegenskaper.  

 

 

Figur 20. Spårdjupsutveckling hos Viacomac 32 sträcka i jämförelse med övriga konstruktioner på 

bindlager 2013 och slitlager 2014 (Carlsson 2014). 

 

 Fallviktsmätningar 

Fallviktsdata beskriver konstruktionens styvhet och lastfördelningsförmåga, varför bindemedlets 

egenskaper kan ha stor betydelse för konstruktionens nedsjunkning och styvhet. Figur 21visar 

nedsjunkningsmätningar utförda augusti 2014 från 10 mätpunkter spridda över sträckan. Variationen 

mellan mätpunkterna är normala, vilket tyder på en jämn kvalitet hos konstruktionen och ingen tecken 

på att bara vissa avsnitt har påverkats av regnandet vid utläggningen. I Figur 22 framgår att sträcka 4, 

kallmassa, visar största nedsjunkningen i jämförelse med sträcka 1, 2 och 3 som har varma asfalt-

massor. Beläggningstemperaturer vid mättillfället var 13–15°C. Sträcka 4 visar ca 10 % större D0 än 

sträcka 2 med motsvarande bitumentyp (160/220) i AG-lagret och 20 % större D0 jämfört med 

referenssträckan utfört med en AG22 70/100. Det kan konstateras att verksblandad kallmassa ända 

visar ansenligt resultat enligt initiala mätningar trots brister vid utförandet och problem vid 

provtagning. 
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Figur 21. Uppmätta deflektioner på sträcka 4 (på bindlager innan utläggning av slitlager) för olika 

punkter som visar liten variation mellan mätningar (Erlingsson Transportforum 2014). 

 

Figur 22. Uppmätta deflektioner på provvägen (Erlingsson Transportforum 2014). 

3.2. Provsträckor Björlanda Lexbyväg Göteborg 

Försöket utfördes hösten 2012 på Björlanda Lexbyvägen. Inom projektet utfördes två provsträckor där 

en är referenssträcka och en provsträcka med kallmassa i AG-lagret Det är en lokal väg, med nästan 

ingen tung trafik, nordväst om Göteborg, nära Göteborg City Airport. Se Figur 23. Vägen som var 

några kilometer lång hade synliga tjäl- och bärighetsprickor vilka framgår i Figur 24. Inom väg-

avsnittet anlades två sträckor för undersökning av kall asfaltmassa i jämförelse med varm asfaltmassa. 

Den äldre beläggningen frästes bort. Provsträckorna är vardera 100 meter långa. De består av ett 

bärlager och ett slitlager enligt Tabell 1. Kall asfaltmassa, Base D22, tillverkades i ett mobilt 

kallblandningsverk med kontinuerlig blandning, medan referensen, AG 22 160/220 är tillverkad i ett 

konventionellt asfaltverk Slitlagret för sträckorna var ABT 8S 100/150. ABT 8S är en ABT 8 med 

något förhöjd stenhalt. Den används av Göteborgs stad och på flygfält, i det senare fallet pga. att 

makrotexturen hamnar inom ett lämpligt område för flygtrafik med kopplingar till väggrepp (friktion).  
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Figur 23. Provsträckornas placering Björlunda Lexbyväg, Torslanda. (Källa: Google ). 

 

 

Figur 24. Beläggningsskador innan åtgärd, Lexbyvägen.(Fotograf: Å. Sandin) 

 

Tabell 1. Lageruppbyggnad av provsträckorna Lexbyväg. 

Referenssträcka Kall Base D 

20 mm ABT 8S 100/150  
Bindemedelshalt: 6,2 % 

20 mm ABT 8S 100/150 
Bindemedelshalt: 6,2 % 

60 mm AG 22 160/220  
Bindemedelshalt: 4,5 %  

60 mm Base D22 160/220 
Emulsionshalt: (Nymix) 4,8 %, 
restbitumenhalt: 3 % 

Obundet lager Obundet lager 

Undergrund Undergrund 

 

Östra delen 

kallasfalt 

Västra delen 

varmasfalt 
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Kornstorleksfördelning för Base D 22 och AG 22 är enligt Trafikverkets specifikation (TDOK 

2013:0529) visas i Figur 25. Resultat från undersökning av borrkärnor redovisas i Tabell 2 (Lundberg 

presentation Tf. 2014). 

 

Figur 25. Kornstorleksfördelning för Base D 22 (Lundberg Transportforum 2014). 

 

Tabell 2. Laboratorieundersökningar på prov från Lexbyväg (Lundberg Transportforum 2014). 

 

 

Hålrumshalten hos AG 22 är 9,6 %, vilket är högt. Det kan bero på packningssvårigheter eftersom 

undergrundens modul låg under 10 MPa enligt fallviktsmätningar. Hålrumshalten är mycket högre än 

kravspecifikationerna på 3–6 % (TDOK 2013:0529). Troligen är styvhetsmodulerna låga, delvis 

beroende på den höga hålrumshalten men det kan finnas andra orsaker också. En normal AG 22 

160/220 har en styvhetsmodul på 8 000 MPa (5 000–10 000 MPa) vid 10°C. Base 22 visar i det här 

fallet bra styvhetsmoduler i jämförelse med AG:n.  

 Fallviktsmätning 

Provbelastningen med fallviktsapparat (VTI:s fallvikt KUAB) utfördes för att fastställa provvägens 

tillstånd och lagermoduler samt förändring med tiden. Syftet är att se möjligheter för en praktisk 

dimensionering av vägar med kall asfalt. Fallviktsmätningar utfördes i 10 mätpunkter per sträcka i 

båda riktningar. Belastningen är 50 kN och deflektionen registrerades med 7 stycken givare för 

mätning av nedsjunkning vid olika avstånd från belastningscentrum enligt Trafikverkets metod 

(TRVMB 112). Två mätningar har utförts, en i oktober 2013 vid ca 10 °C och en i september 2014 vid 

Styvhetsmoduler efter utläggning
AG22 Kall Base22

5oC (MPA) 3057 1886
10oC (MPA) 1542 1378
20oC (MPA) 736 586

Bindemedlet egenskaper efter utläggning
AG22 Kall Base22

Pen (1/10mm) 95 108
Mjukpunkt (OC) 43,8 42,8
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ca 27 °C i beläggningen. Deflektionerna redovisas i Figur 26. Kallsträckan (Base 22) visar betydligt 

större deflektioner i belastningscentrum än AG 22. Vid mätavståndet 1 200 mm från centrum är 

deflektionerna lika stora, vilket tyder att undergrund är identiska på båda sträckor. Vid mätningarna 

2013 och 2014 visar sträckan med kall asfalt ca 15 % större deflektion i belastningscentrum i 

jämförelse med varmsträckan. Förhållandet mellan sträckorna är detsamma vid mätningen 2013 som 

2014. Det är en indikation på att ingen accelererad nedbrytning skett hos kallmassan i jämförelse med 

varmmassan. Det kan ta några år innan eventuellt skillnader ger sig till känna.  

Bakåträknade moduler från fallviktsdata visas i Tabell 3. Det blev höga E-moduler på beläggningarna. 

Omräkning 27°C till 10 °C vid 2014 års mätningar skulle resultera i orimligt höga E-moduler, varför 

de inte har redovisats här. E-moduler är mycket högre än styvhetsmoduler bestämda på borrkärnor. 

Dock är de procentuella skillnaderna mellan kall och varm teknik liten och den ligger under ca 10 %. 

Modulerna på obundet lager och undergrund är låga men ändå rimliga med tanke på vägkonstruktion 

och förutsättningarna. 

 

 

Figur 26. Vägytans deflektioner med en belastning 50 kN. 

 

Tabell 3. Bakåträknade E-moduler från fallviktsmätningar vid olika temperatur. 

År Beläggnings-
temperatur°C 

Sträcka Bundet lager Obundet lager Undergrund 

2013 10 Varm massa 11407 175 39 
10 Kall massa 11316 110 40 

2014 27 Varm massa 6117 151 39 
27 Kall massa 6029 104 37 

 Miljöpåverkan 

Lundberg (2014b) utförde LCA-analys för utläggningsarbetet på Lexbyvägen i form av 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Skillnaden i sträckorna är tillverkning av varm AG22 och 

kall AG22 (kallad här Kall Base 22 som är firmabunden beläggning). Notera att i LCA-analys är tiden 

till nästa åtgärd en viktig faktor i jämförelsen mellan olika alternativ. Förutsättningar såsom 

transportavstånd för bindemedel, ballast, asfaltmassa använda maskiner med mera var detsamma. 

Bärlager typ AG 22 beräknas ha en dimensionerad livslängd på 20 år enligt regelverken, medan 

livslängden för bärlager med en kalltillverkad saknas i regelverken. Den har uppskattats till samma 

livslängd som en varm AG-massa eftersom den tunga trafiken på Lexbyvägen är nästa obefintlig och 

flexibiliteten i denna väg är viktigare än styvheten. Beräkningen i Tabell 4 visar ett koldioxidutsläpp 



 

VTI rapport 865  35 

på 0,27 kg/m² och år och 0,13 kg/m² och år för de varm- respektive kalltillverkade AG-massorna. 

Motsvarande beräkningar för energiåtgång blir 1,1 kWh/m² per år och 0,65 kWh/m2 per år för 

varmmassa respektive kallmassa. Beräkningen visar en betydelsefull minskning av koldioxid och 

energireducering när kalltillverkad asfaltmassa används. Både koldioxidutsläpp och energiåtgång kan 

reduceras med ca 52 % kg/m2 respektive 41 % kWh/ton beläggning. Den här jämförelsen visar att 

utsläppen av koldioxid och energiförbrukningen kan minskas markant vid valet av kallmassa. Viktiga 

parameter är valet av objekt, lämpliga stenmaterial, att kallmassan kan läggas ut och packas på bästa 

sätt och att den uppnår en rimlig (fastställd) hållfasthet. 

 

Tabell 4. Miljöpåverkan vid val av beläggning (ca 100 ton asfalt), Lexbyvägen, Torslanda. 

 Varm massabeläggning  
bärlager AG22 160/220 

Kall massabeläggning  
bärlager Base22 160/220 

Kalkylerad livslängd 20 år 20 år 

Miljöfaktor CO2 Energiåtgång CO2 Energiåtgång 

Asfalttillverkning  
38,2 kg/ton 127,8 kWh/ton 15,6 kg/ton 53,3 kWh/ton 

5,3 kg/m2 22 kWh/m2 2,5 kg/m2 13 kWh/m2 

Årlig miljöbelastning 0,27 kg/m2 1,1 kWh/m2 0,13 kg/m2 0,65 kWh/m2 

 

 Kommentar till Lexbyvägen: 

De funktionella mätningarna med fallvikten visade att det inte blev så stora skillnader mellan varm 

och kall massabeläggning. Kallmassan visade ca 10 % lägre moduler och ca 15 % större deflektioner. 

Det kan bero på svårigheten i packning av den varma massan pga. låg styvhet på underliggande lager. 

Vägavsnittet trafikeras av få tunga fordon, varför en skillnad på ca 15 % mellan sträckorna, inte 

påverkar vägens livslängd (bärighet) i någon högre grad. Miljövinsten med kallteknik med avsevärt 

reducerade CO2-värden och lägre energiåtgång uppväger i detta fall den något sämre bärigheten hos 

kalltillverkad asfalt. 

3.3. Provsträckor Boliden 

Försöket utfördes sommaren 2014. En sträcka på ca 15 km av vägen Rv 95 mellan Boliden och 

Skellefteå förstärktes genom fräsning och påbyggnad av bär-, bind- och slitlager. Se Figur 27 och 

Figur 28. Vägens bredd är 9,2 meter. Inom vägavsnittet anlades två provsträckor för undersökning av 

ett bärlager med kallmassa i jämförelse med ett konventionellt bärlager tillverkad med varmteknik. 

Varje sträcka är 100 meter lång i riktning mot Skellefteå. I samband med förstärkningsåtgärd 

instrumenterades provsträckorna med asfalttöjningsgivare placerade på den frästa ytan under bärlagret. 

Syftet med projektet är utvärdering av kalltillverkade asfaltmassor baserade på hårdare bitumen som 

bärlager på mer högtrafikerade vägar. Målsättningen är att minska koldioxidutsläpp och 

energieffektivisering med bibehållen prestanda. Trafikmängden i ÅDT på sträckan var maj 2014 totalt 

2 917 fordon med 317 tunga fordon enligt PMSv3.se. Uppföljning och utvärdering av sträckorna 

utförs genom spårdjupsmätningar, töjningar i underkant beläggning, fallviktsmätningar och analys av 

data från mätbilen. 
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Figur 27. Provsträckans placering rv95 Boliden. (Källa: www.trafikverket.se) 

 Förstärkningslager 

Uppbyggnaden av provsträckans förstärkning med varmteknik, efter fräsning till IM-lagret och 

klistring med bitumenemulsion, består av ett 50 mm bärlager av typ AG22 16/220 med 30 % ÅA 

granulat, 50 mm bindlager av typ ABb22 160/220 med 30 % ÅA granulat och 40 mm slitlager av typ 

ABT16 160/220 med 20 % ÅA granulat. I sträckan med kallteknik består bärlagret av kallmassa typ 

Base22 70/100 med 30 % ÅA granulat. 

 

Figur 28. Översiktsbild efter fräsning och klistring av provsträckorna (Fotograf: H. Carlsson). 

I samband med utförandet av förstärkningsbeläggningar instrumenterades provsträckorna med tre 

asfalttöjningsgivare per sträcka placerades på frästa ytan i höger hjulspår för mätning av horisontella 

dragtöjningar. Se Figur 29. Asfalttöjningsgivarna är av H-typ från Dynatest. 
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Figur 29. Placering av asfalttöjningsgivarna för mätning av horisontelltöjning. (Fotograf: H. 

Carlsson). 

Referensmätningar för tvärprofiler visas i Figur 30. De kommer att användas senare för beräkning av 

spårdjupsutveckling. De första mätningarna utfördes 21/8, ca 1 vecka efter utläggning och trafikering 

varför det redan syns en del deformationer i hjulspår, ca 1 mm som efterpackning. Se illustrationer i 

Figur 31. Det var en varm vecka och troligen släpptes trafiken på för tidigt, som ofta inträffar. Det är 

också normalt att efterpackning kan pågå under de första 2–3 åren.   

Provtagning, fallviktsmätningar, responsmätningar och tvärprofilmätningar kommer att utföras under 

våren 2015. 

 

Figur 30. Referensmätning för tvärprofiler, provsträcka 1 med varmteknik. 
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Figur 31. Referensmätning för tvärprofiler, provsträcka 2 med kallteknik. 
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4. Slutkommentarer 

Det konstateras från den här studien att  

 Kallteknik används i huvudsak för vägar med en ÅDT lägre än ca 3 000 fordon men tydligen 

finns potential att användas även för vägar med högre trafik. Enligt laboratorieundersökningar 

kan kallt tillverkade beläggningar ha mekaniska egenskaper jämförbara med varmt tillverkade 

beläggningar vid val av rätt stenmaterial och emulsion vid proportionering och efter relativt 

kort härdnings/konditioneringstid. 

 Att tillverkning av asfalt med kallteknik behöver fortfarande utvecklingsinsatser trots de stora 

framstegen i utvecklingen under de senaste två decennierna. 

 det största behovet troligen fortfarande är att kunna bestämma kompatibiliteten mellan 

bindemedlet och de olika stenmaterialen dock flera framsteg har skett både internationellt och 

i Sverige inom området. 

 Kallmassor är känsligare för väderförhållanden än varmasfalt varför tillverkning och 

utläggning av kallmassa måste ske under strikt kontrollerade förhållanden såsom temperatur, 

nederbörd och fukt i luften och vid behov styra tillverkning och utläggning med avseende på 

rådande väderförhållanden.  

 Beläggningar med kallteknik är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan. Den största nyttan i 

ökad andel av användning av kall asfalt ligger i energieffektivisering och minskade utsläpp av 

växthusgaser och det har en hög prioritet hos Trafikverket om man ska uppnå de mål regering 

och riksdag har satt upp. 

 Det rekommenderas flera implementeringsförsök med kallt tillverkade AG-beläggningar på 

mer högtrafikerade vägar. 
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