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,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ

���� $//0b11$�)g5876b771,1*$5 ���������������������������������������������������������������������

���� %2577$*1,1*��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� )g59$5,1*�3c�0(//$1/$*(5�����������������������������������������������������������������������

���� %($5%(71,1*�$9�5(785$6)$/7��������������������������������������������������������������������

/,77(5$785)g57(&.1,1*������������������������������������������������������������������������������������������

���� $OOPlQQD�I|UXWVlWWQLQJDU

I Svenska Kommunförbundets skrift 6XQW� 	� WXQW (1) beskrivs i kapitel 5, 8SSEU\WQLQJ�
ODJULQJ�� I|UEHKDQGOLQJ� RFK� PLOM|VN\GG, förutsättningarna för borttagning och förvaring av
returasfalt i avvaktan på återvinning. I följande avsnitt beskrivs de arbetsmoment i
borttagningssteget som har betydelse för olika former av återvinning. Vidare handlar det bara
om asfalt som skall nWHUYLQQDV. Asfalt som förorenats med ämnen, t ex från kemisk industri
eller bensinstationer, ska betraktas på samma sätt som I|URUHQDG� MRUG� och hanteras på
föreskrivet sätt. Beläggningsmaterial som konstaterats innehålla stenkolstjära skall tas bort
och bearbetas på sätt som anges i kapitel 2 innan de får användas för vägändamål igen. I
sammanhanget används ordet YlJ för alla slag av ytor som hårdgjorts med asfalt.

���� %RUWWDJQLQJ

Det första steget i återvinningsprocessen är själva ERUWWDJQLQJHQ, som har stor betydelse för
fortsättningen. I det momentet avgörs dels vad som är P|MOLJW att göra av den borttagna
asfalten, dels vad som PnVWH� WLOONRPPD i efterkommande arbetsmoment för att en viss
användning skall bli möjlig. Ett enkelt och billigt borttagningsförfarande kan resultera i en
dyrbar efterbehandling eller i värsta fall omöjliggöra en önskvärd återvinning. Därför bör det
redan vid borttagningen vara planerat hur asfalten skall återvinnas.

%LOG����� /nGIUlVQLQJ�I|UH�I|UVWlUNQLQJVnWJlUG�
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Asfalt tas bort av många olika skäl men i huvudsak bara med två tekniker. Orsakerna kan
samlas i tre kategorier:

• )ULOlJJQLQJ�I|U�QHGJUlYQLQJ�HOOHU�XSSJUlYQLQJ�DY�OHGQLQJDU�UHVSHNWLYH�ERUWWDJQLQJ�DY
HWW�YlJDYVQLWW�JHQRP
•� JUlYQLQJ�eller
•� IUlVQLQJ

• 0DWHULDOXWVNLIWQLQJ� HOOHU� I|UElWWULQJ� LQQDQ� Q\D� ODJHU� DY� EHOlJJQLQJVPDWHULDO� SnI|UV
PHG
•� �OnG��IUlVQLQJ�(bild 3-1).

• $YMlPQLQJ�HOOHU�QLYnMXVWHULQJ�DY�\WD�I|UH�SnOlJJQLQJ�DY�Q\WW�DVIDOWODJHU�HOOHU�I|U�YLGDUH
WUDILNHULQJ�JHQRP
•� �SODQ��IUlVQLQJ�

För varje enskilt fall finns EHJUlQVQLQJDU respektive P|MOLJKHWHU beroende på förutsättningar
som HIWHUI|OMDQGH� nWHUYLQQLQJVWHNQLN, I|UHNRPPDQGH PDWHULDOJUXSSHU eller förekomst av
främmande material, som t ex�MRUG�och�OHUD eller IUlPPDQGH�lPQHQ�

7DEHOO����� 7DEHOO�YLVDQGH�ERUWWDJQLQJVPHWRGHU�RFK�nWHUYLQQLQJVDOWHUQDWLY�

2UVDN�WLOO�ERUWWDJQLQJ x Friläggning
Utskiftning
Förbättring

Nivåjustering
Avjämning

%RUWWDJQLQJVWHNQLN x Grävning Fräsning

)|UXWVlWWQLQJDU .RPPHQWDUHU

Slitlager av endera produktgruppen AB,
MJAB eller MJOG

Olika lagertyper inom produktgruppen x Blandade ABT- och AG-lager

Blandade produktgrupper

Ytbehandling

Grus x 10 % grus av varierande sammansättning

Främmande restprodukter

Jord, lera, växtdelar

Miljöfarliga ämnen

Varm återvinning x Bundet bärlager

Halvvarm återvinning x Slitlager/bundet bärlager

Kall återvinning x Slitlager/bundet bärlager

Obundna materialx Som obundet bärlager efter tillskott av grus

Möjliga
respektive
planerade

återvinningar
efter angivna

behandlingssteg Fyllning

De process- och materialtekniska återvinningsalternativen kan delas in och benämnas enligt
följande:

q 9DUP�nWHUYLQQLQJ
q +DOYYDUP�nWHUYLQQLQJ
q .DOO�nWHUYLQQLQJ
q cWHUYLQQLQJ�WLOO�REXQGQD�PDWHULDO
q cWHUYLQQLQJ�WLOO�I\OOQLQJ�



29

Markeringarna i tabell 3-1 är exempel på vilket eller vilka återvinningsalternativ som kan vara
möjliga i ett givet fall, eventuellt efter ytterligare behandlingssteg.

Tabellen är tänkt att beskriva sambandet mellan JLYQD�I|UXWVlWWQLQJDU�RFK�P|MOLJ�nWHUYLQQLQJ
respektive |QVNDG�nWHUYLQQLQJ�RFK�Q|GYlQGLJD�I|UXWVlWWQLQJDU.

([HPSHO: Ledningsreparationerna i en kommun resulterar i XSSJUlYGD�PDWHULDO som behöver
mellanlagras. Asfaltverket på orten kan ta emot massorna men har för egen del bara bruk för
sorterat material i form av WLGLJDUH� YDUPEODQGDG� DVIDOW. Vid uppgrävningen följer en
betydande mängd ElUODJHUJUXV med asfalten. Det uppgrävda materialet tas till asfaltverket,
där grusmaterialet VLNWDV� ERUW innan asfalten krossas, vilket resulterar i en blandning av
VOLWODJHU� RFK� ElUODJHU, som bäst lämpar sig för YDUPEODQGDW� DVIDOWElUODJHU. Andra
möjligheter är att använda granulat mindre än 11 eller 16 mm för KDOYYDUP� HOOHU� NDOO
återvinning till VOLWODJHU och det grövre materialet som WLOOVNRWW�L�JUXVElUODJHU. I sista hand kan
asfaltgranulatet användas som JUXVElUODJHU, efter kontroll av det medföljande grusmaterialets
mängd och kvalitet och komplettering med behövlig mängd tillfört grusmaterial.

De vanligaste fallen kan ges ett antal standardlösningar. Varje fall är emellertid unikt och
måste särbehandlas för att man skall finna den bästa lösningen.

���� )|UYDULQJ�Sn�PHOODQODJHU

Det kommer i praktiken att finnas tre former av mellanlager:

• WHPSRUlUW�DQRUGQDGH�PHOODQODJHU�I|U�I|UYDULQJ�XQGHU�K|JVW�WUH�nU��ELOG�����
• SHUPDQHQW�DQRUGQDGH�PHOODQODJHU�I|U�IRUWYDULJ�YHUNVDPKHW
• PHOODQODJHU�YLG�VWDWLRQlUD�DVIDOWYHUN�

Orsaken till detta är utformningen av GHSRQLVNDWWHQ, Lagen om Skatt på Avfall (LSA), som
trädde i kraft 2000-01-01. Lagen sätter gränsen för skattebefrielse vid tre års förvaring av
returasfalt på godkända mellanlager och klassar asfaltverk som fast industrianläggning med
permanent skattebefrielse. Det ska betonas att lagstiftningen är ny och kan komma att
justeras, i varje fall i tillämpningarna, efterhand som eventuella brister visar sig.

%LOG����� 0HOODQODJHU�PHG�VnYlO�XSSJUlYG�VRP�JUDQXOHUDG�UHWXUDVIDOW�
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Planera när, var och
hur en returasfalt
skall återvinnas

innan den tas bort.
Då kan borttagning,

bearbetning och
lagring optimeras.

Utformningen av mellanlager styrs delvis av miljöhänsyn och de aspekterna behandlas både i
9lJHQ�WLOOEDND (2) och i 6XQW�	� WXQW� (1). En viktig bedömning är behovet av utrymme som
skall hysa:

• VRP�PHVW�XSS�WLOO�WUH�nUV�LQVDPODGH�YRO\PHU
• SURFHVVXWUXVWQLQJDU
• ROLND�NYDOLWHWHU
• NRPSOHWWHULQJVPDWHULDO�

([HPSHO: Okrossad returasfalt kan lagras i så höga upplag som det lämpar sig ur
separationssynpunkt och för utseendets skull. Efter krossning, i avvaktan på vidare
användning, bör man inte lagra materialen högre än 3 m. En sådan hög behöver ytterligare
tredubbla ytan för processutrustningar, kompletteringsmaterial och transporter inom området.
%HUlNQLQJ: Om nykrossat asfaltgranulat i upplag väger ca 1,67 ton/m³ väger upplaget 3 x 1,67
= 5 ton/m². Eftersom det behövs ytterligare 3 m² för verksamheten kan man alltså lagra 1,25
ton/m² total områdesyta. En tumregel säger att en kommun som tar till vara all borttagen asfalt
samlar in 200 kg/inv/år, vilket för en kommun med 15 000 inv. skulle innebära 3 000 ton och
ett ytbehov om 3 000/1,25 = 2 400 m², förutsatt att man årligen omsätter insamlad volym. Om
man vill utnyttja treårsregeln fullt ut skulle man teoretiskt behöva tredubbla ytan, 7 200 m².
Förutsättningarna varierar från plats till plats men exemplet kan tjäna som beräkningsmodell.

���� %HDUEHWQLQJ�DY�UHWXUDVIDOW
När returasfalten kommer till ett mellanlager vidtar följande bearbetningsmoment, beroende
på materialets beskaffenhet och tänkta användning:

���PRWWDJQLQJ�RFK�JURYVRUWHULQJ�L�HQ�HOOHU�IOHUD�DY�I|OMDQGH�LQNRPQD�NYDOLWHWHU
•� IUlVWD material med

� slitlager av endera produktgruppen AB, MJAB eller MJOG
� blandade lagertyper inom produktgruppen
� blandade produktgrupper
� ytbehandling
� grus

•� JUlYGD material med
� blandade lagertyper inom produktgruppen
� blandade produktgrupper
� ytbehandling
� grus utöver den mängd som fastnar under nedre

beläggningsskiktet
� jord, lera eller växtdelar
� miljöfarliga ämnen

���IUnQVNLOMQLQJ
•� IUlVWD material

� grusöverskott, jord eller lera
•� JUlYGD material

� grusöverskott, jord, lera eller växtdelar
� främmande restprodukter

���NURVVQLQJ�och�VLNWQLQJ
���I|UYDULQJ�av en eller flera av följande bearbetade fraktioner

•� 0-11 mm för VOLWODJHU
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•� 0-16 mm för VOLWODJHU
•� 0-22 mm för EXQGHW�RFK�REXQGHW�ElUODJHU
•� 0-32 mm till I|UVWlUNQLQJVPDWHULDO�RFK�I\OOQLQJ
•� 11-16 mm som NRPSOHWWHULQJVPDWHULDO
•� 11/16-22/32 mm som NRPSOHWWHULQJVPDWHULDO�HOOHU�I|UVWlUNQLQJVPDWHULDO

���KRPRJHQLVHULQJ�

Krossningsprocessen innebär i sig själv en viss homogenisering av returasfalten. Man kan
ytterligare förbättra jämnheten i sammansättningen genom ett selektivt uttag av inmatat
material. Krossningen kan ske med hjälp av konventionell krossningsutrustning eller mera
skonsamt med en granulator (bild 3-3 och 3-4).

%LOG����� .URVVQLQJ�DY�UHWXUDVIDOW�WLOO�DVIDOWJUDQXODW�

Det förekommer att man nöjer sig med JUDQXOHULQJHQ�HIWHU� HQ� IUlVQLQJ innan materialet på
nytt kommer till användning. Det är vanligtvis LQWH�WLOOUlFNOLJW för att säkerställa god kvalitet
på slutprodukterna av två skäl: asfaltgranulaten har VlOODQ� OlPSOLJ kornform eller
korngradering och materialen är oftast LQWH� WLOOUlFNOLJW homogeniserade. Det finns undantag
där det trots allt kan fungera ganska bra, t ex vid återvinning av den gamla formen av
oljegrus.

'HW�ELOGDV�RIWD�HQ�VNRUSD�Sn�GHW�IlUGLJD�XSSODJHW�XWDQ�DWW�GHW�KDU�QnJRQ�VW|UUH�EHW\GHOVH�I|U
DQYlQGEDUKHWHQ��'HQ�EU\WV�OlWW�V|QGHU�DY�ODVWPDVNLQHQ�

Ibland kan asfaltgranulaten vara särskilt benägna att kitta samman, t ex när de innehåller
ytbehandling eller om materialet skall ligga under en längre tid, särskilt under den varma
årstiden. Om man vet vilken mängd och kvalitet av något JUXVPDWHULDO� VRP�VNDOO� WLOOI|UDV� i
kommande återvinningsprocess, kan man tillföra detta UHGDQ� L� VDPEDQG� PHG� NURVVQLQJHQ.
Effekten blir ett mer grusaktigt material, som blir OlWWDUH�DWW�KDQWHUD både i upplagen och vid
inlastning i blandarverken och inte minst under utläggningen.
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%LOG����� *UDQXODWRU�I|U�VNRQVDP�V|QGHUGHOQLQJ�DY�UHWXUDVIDOW�

/LWWHUDWXUI|UWHFNQLQJ
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