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Abstract

Environmental improvement measures in asphalt

Sofia Fors

This report deals with environmental improvement measures in asphalt production
and examines the willingness to invest in environmentally friendly technologies.  The
main reasons of this paper are that the asphalt industry have a large impact on the
environment and the transition to green technologies is slow, and to clarify the
opportunities around environmentally friendly asphalt production.

The main purpose of this report is to compile relevant knowledge in the
improvement of the environmental measures of the asphalt production and thus
contribute to a faster reduction of carbon dioxide emissions. The questions covered
are: 

•  How has the asphalt been used over time and until?
•  How does the asphalt industry effect the environment?
•  What are the technical solutions?
•  What are the costs of the different technical solutions?
•  What is the trend for more environmentally friendly asphalt production?

The thesis was concluded through literature studies, consultations with people in the
asphalt industry and trough several interviews. 

The results of the report show that there are many different measures to reduce the
environmental impacts from asphalt production, and the main challenge for producers
is to choose which method is most suitable for their company. 

The interviews report that the willingness to invest in environmentally improving
techniques exists and that the trend to produce more environmentally friendly will
increase. Increased requirements and a greater demand for environmentally friendly
asphalt production from customers are desired.
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Examinator: Caroline Öhman Mägi
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Sammanfattning 
 
Rapporten undersöker vilka tekniska lösningar som finns för att minska 
miljöpåverkan vid produktion av asfalt, samt hur stor satsning som görs på 
miljövänliga tekniker inom asfaltbranschen. Anledningen till att rapporten 
genomförts är att asfaltbranschen har en stor miljöpåverkan med höga halter av 
koldioxidutsläpp och omställningen till miljövänliga tekniker går långsamt, samt att 
möjligheterna kring miljövänlig asfaltproduktion behöver tydliggöras.  
 
Rapporten är indelad i 4 delar som vardera tar upp olika aspekter av miljövänlig 
asfaltproduktion. Den första delen beskriver hur asfalt tillverkas, hur asfalt har 
använts över tid samt övrig teknisk information om asfalt. Den andra delen 

undersöker hur asfalt påverkar miljön samt vilka tekniska lösningar som finns och 
vilka åtgärder som kan vidtas för att minska miljöpåverkan. Den tredje delen 
undersöker ekonomin kring asfaltproduktion och hur olika lösningar relaterar till 
varandra. Den fjärde och sista delen tar reda på hur branschen tänker om de 
miljövänliga tekniker som finns samt hur trenden att investera i miljövänliga 
tekniker ser ut. 
 
Examensarbetet har genomförts via litteraturstudier, konsultationer med aktörer 
inom asfaltbranschen samt via intervjuer.  
 
Resultatet av rapporten visar att det finns många olika åtgärder för att minska 

miljöpåverkan ifrån asfaltproduktion och att den största utmaningen för 
producenter är att välja vilken metod som är mest lämpad för deras företag. 
Intervjustudien redovisar att viljan att investera i miljöförbättrande tekniker finns 

och att trenden att producera mer miljövänligt kommer att öka.  Ökade krav och 
större efterfrågan på miljövänlig asfalttillverkning från beställare önskas. 
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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utförs under veckorna 13 – 23 
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1. INTRODUKTION 
 
Den typ av asfaltproduktionsteknik som används idag har använts i över hundra år 

[1]. Förbättrade tekniska lösningar har utvecklats genom åren men de praktiska 
åtgärderna för att minska koldioxidutsläpp och skapa en långsiktigt hållbar 
asfaltproduktion går relativt sakta framåt menar aktörer i branschen. Under slutet 
av 1990-talet uppmärksammades miljöfrågan i alla branscher och därmed 
utvecklades tekniska, miljövänliga tekniker för framställning av asfalt, dessa 
används dock inte i den utsträckning som krävs för att nå de klimatmål som 
regeringen satt upp [2].  
 

Det är allmänt känt att bygg- och anläggningsbranschen har hamnat på efterkälken 
när det gäller ny utveckling och ny teknik. Detta beror till stor del på att väl 
beprövade, fungerande metoder föredras framför nya metoder eftersom det finns en 
osäkerhet i hur bra nya metoder fungerar över lång tid [3]. Vissa kommuner ställer 
högre krav än vad lagen kräver i nya avtal och företag som vill vinna dessa anbud 
måste därför ställa om sin verksamhet till att bli mer miljövänlig.  
 
Studien behandlar olika aspekter av asfaltproduktion. I rapporten kommer asfaltens 
användning över tid att beskrivas. Teknisk information kring asfaltproduktion tas 
upp samt dess miljöpåverkan. Tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan 
redovisas och därefter utreds generella kostnader kring asfaltproduktion. Sist görs 
en kvalitativ intervju undersökning på hur branschen ser ut idag och vart den är på 

väg.  
  

1.1 Syfte 
För att branschen ska satsa på mer på hållbara tekniker och lösningar måste det bli 
ekonomiskt lönsamt. Av denna anledning undersöks viljan att investera i tekniska 
lösningar för att minska miljöpåverkan. Rapporten granskar de olika 

valmöjligheterna som producenter har för att minska sina energi- och 
koldioxidutsläpp. Syftet med rapporten är att sammanställa relevant kunskap inom 
området miljövänlig asfaltproduktion. En litteraturstudie genomförs för att ge 
information och vägledning för de kommande problemformuleringarna. 
 

1.2 Mål 
Målet med detta arbete är att sammanställa tekniska metoder inom 
miljöförbättrande åtgärder inom asfaltproduktion. Att utvärdera utmaningar och 
möjligheter som är kopplade till implementeringen av miljövänliga metoder och på 
så sätt bidra till en snabbare övergång och omställning till lägre CO2-utsläpp.  
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1.3 Frågeställning 
Rapportens behandlar flertalet frågor för att senare kunna analysera och dra 
slutsatser ifrån flera perspektiv. Frågor som undersöks är: 
 

 Hur har asfalt använts över tid och fram tills idag?  
 Hur påverkar asfalttillverkning miljön? 
 Vad finns det för tekniska lösningar? 
 Vad kostar de olika tekniska lösningarna?  
 Hur ser trenden för miljövänligare asfaltproduktion ut? 

 

1.4 Avgränsning  
Då rapporten utförs under 7 aktiva arbetsveckor är tiden begränsad och 

avgränsningar måste uppföras. Arbetsmiljöfrågor och hälsoaspekter hos de som 
arbetar med asfalt tas inte upp i denna rapport. De miljöaspekter som granskas 
främst är mängden fossila CO2-utsläpp som skapas under tillverkningsprocessen av 
asfalt [4]. Övriga miljöföroreningar vid produktion av asfalt inspekteras ytligt. 
Tillverkning av bitumen, som är ett bindemedel i asfalt, och stenkross granskas ej 
ingående då rapportens främsta fokus ligger på miljöpåverkan under asfaltverkets 
produktionsskede. Olika sorters bitumen inspekteras ej [5]. I asfaltmassa kan andra 
bäriga material så som gummigranulat och återvunnet byggmaterial ibland 
användas. Rapporten behandlar standardasfalt som innehåller stenkross. Kall 
asfaltproduktion beskriv ytligt. Livslängd för asfaltbeläggningar diskuteras och 
transportsystem inom asfaltproduktion uppmärksammas kort.    

 
Denna rapport behandlar inte miljöpåverkan inom kategorierna rullmotstånd, 
bulleremissioner och slitagepartiklar då dessa områden påverkar miljön när massan 
är utlagd [4]. Ekonomi kring asfaltproduktion analyseras överskådligt. 
Arbetskostnader för verk maskinisten antas vara densamma och arbetskostnader för 
utläggning och transport granskas inte i denna rapport. Olika metoder som 
beställare använder för att minska miljöpåverkan beskrivs i rapporten men ställs ej 
i relation till varandra då det kräver en särskild undersökning.  
 
Rapportens struktur och disponering bygger på råd och anvisningar från Kenneth 
Axelssons rapport ”Att skriva examensrapport i byggteknik 2014”. 
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2 BAKGRUND 
 

Ca 2% av de totala koldioxidutsläppen i näringslivet kom från anläggningsbranschen 
år 2011 [6]. 
 
Trafikverket arbetar kontinuerligt med att undersöka och stötta asfaltbranschen. De 
framställer handböcker och andra hjälpmedel för att underlätta för aktörer inom 
branschen. Liknande studier har gjorts av Trafikverket, senast i rapporten Gröna 
koncept inom asfaltbeläggningar som publicerades 2015 [4]. I den rapporten lyfts 
samtliga aktuella miljöfrågor och hur de påverkar omgivningen. Även 
branschsammarbetet Nordiska Vägforum, som är en samverkan mellan de nordiska 

länderna Island, Danmark, Norge, Sverige och Finland, granskar och skriver 
rapporter om hur branschen ser ut. Deras senaste sammanställning om 
asfaltbranschen och miljön är Uppföljning av Asfaltens gröna bok som publicerades 
2008 men har sin data ifrån 2003 [7]. Asfaltens gröna bok framställdes år 2000, den 
pekar på miljömässiga problemkällor och redogör asfaltbranschens åtgärder för att 
lösa dessa. Uppföljningen från 2008 rapporterar hur långt samtliga nordiska länder 
har kommit med miljöproblemen.  

 
Jag har arbetat i anläggningsbranschen de senaste 2 åren och har under dessa år 
förstått att mycket mer kan göras för att minska miljöpåverkan. Branschen har 
tidigare varit väldigt konservativ men allt eftersom fler unga kommer in i branschen 
suddas gamla regler bort. Min generation, från 90-talet, har under hela vår livstid 

fått höra om miljöpåverkan och för många av oss är det naturligt att vilja arbeta för 
en hållbar framtid. Under min tid som student har universitetet hållit många 
obligatoriska kurser med stort fokus på miljön. Allt för att kunskapen om 
miljöproblemen ska öka.  
 
Denna undersökning behövs för att det var några år sedan en sammanställning 
gjordes och branschen har förändrats sedan dess. Flera aktörer har stor kunskap om 
miljöfrågorna och det är viktigt att kunskapen delas så att hela branschen kan 
utvecklas. Undersökningen granskar asfaltbranschen ur ett produktionsperspektiv 
och samlar information från flera undersökningar för att få en övergripande bild 
över var branschen står idag. 

 

2.1 Metodik 
Arbetet delas upp i fyra delar; Asfaltproduktion, Miljö, Ekonomi och Intressenter. 
Detta för att läsaren enkelt ska få en bild över de olika aspekter rapporten granskar.  
 
Litteraturstudie genomförs av olika litterära verk samt undersökning av rapporter 
framtagna av branschen. Information ifrån branschens större koncerner har samlats 
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för att ge läsaren en bred förståelse om hur asfaltproduktion går till och hur det 

påverkar den värld vi lever i. Intervjuer har utförts med beställare och producenter 
i branschen för att bland annat få veta vart branschen är på väg. Intervjuerna har 
skett både via personliga möten och via e-post beroende på hur mycket tid den 

intervjuande har haft att avsätta.  
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3. ASFALTPRODUKTION 
 
I detta kapitel beskrivs asfaltproduktionens process så att läsaren ska få en 

övergripande förståelse för asfaltproduktion. 
 

3.2 Asfaltens historia  
Naturasfalt har funnits i flera tusen år [8]. Redan 3.200 år f. Kr. användes 
naturasfalt istället för murbruk vid uppförandet av tegelmurar i Orienten. 
Naturasfalten gjorde murarna starkare och mer beständiga mot murbräckor. Det var 
dock först på 1800-talet som människors försök att tillverka asfalt påbörjades [1]. 
USA och södra delar av Europa var de första asfaltpionjärerna och den första 
asfaltliknande beläggningen lades på en gångbana i Lyon, i Frankrike, år 1829.  

 
Sveriges vägar bestod i mitten av 1800-talet främst av undermåliga grusvägar på 
landsbygden och smågatstensbelagda gator i städerna. Asfaltens formbarhet, 
beständighet och snabba utläggning var något som lockade och 1861 öppnades första 
fabriken för att tillverka ”konstgjord asfalt” i Sverige. Under kommande decennier 
försökte några olika entreprenörer i branschen att skapa den perfekta asfalten och 
flera patent togs ut för att entreprenörer ville ha ensamrätt till den guldgruva en 
perfekt asfalt skulle innebära. Initiala asfaltblandningar fick kritik då de blev hala 
vid regn och var mjuka för de punktryck som hästarnas hovar gav men allt eftersom 
ökades asfaltens kvalitet. 
 

1891 kom den första bilen till Sverige. Det var först när bilar blev vanligare på 1920-
talet som den Kungliga Automobilklubben tillsammans med vägingenjörer lyckades 
övertala samhället om att bilen och bättre vägar var framtiden. 1920-talet har därför 
kallats ”vägrevolutionens decennium”. 
 
Tidigare hade asfaltföretag i Sverige köpt bitumen, som är ett bindemedel i asfalt 

och tillverkas av råolja, från USA men år 1928 startades ett oljeraffinaderi i 
Nynäshamn och den första Svensktillverkade bitumen-massan kom ut på 
marknaden. Nynäs Bitumen finns än idag, har expanderat kraftigt och kallar sig idag 
en global specialistkoncern [9]. 
 
Fram till 1970-talet användes stenkolstjära i en del asfaltmassor [10]. Vägtjära 

användes tidigare till bituminösa beläggningar som slit-, bind- och bärlager på vägar 
i hela Sverige men år 1973 förbjöds vägtjära då den är miljöfarlig. Den 
beläggningstyp som används idag, så kallad asfaltbetong, skapades under 1900-
talets början och har dominerat sedan 1960-talet. 
 
Sveriges statliga vägnät består idag av ca 8000 mil belagda vägar [1]. I rapporten 

Gröna koncept inom asfaltbeläggningar från 2015 skriver Trafikverket att Sverige 



6 
 

tillverkar ca 7,5 miljoner ton asfaltmassa/år [4]. Energianvändningen har under 

åren blivit dyrare och i takt med det har efterfrågan av resurssnåla produkter ökat. 
Beläggningsbranschen arbetar därför kontinuerligt med trimningsarbeten för att 
sänka energiförbrukningen per ton tillverkat material. 

 

3.2.1 Vägens uppbyggnad idag 

För att få en uppfattning om hur vägar konstrueras idag följer en kort beskrivning 
om hur en väg är uppbyggd  [11]. 
 
Längst i botten, på den packade undergrunden av en vägkonstruktion läggs geotextil, 
även kallad markduk. Markduken förhindrar lera och jord att trycka upp i 
vägkonstruktionen. På markduken läggs och packas skyddslagret. På skyddslagret 

läggs och packas förstärkningslagret. Förstärkningslagret och skyddslagret består 
ofta av stenkross av stor fraktion. Därefter kommer lager med obundet bärlager. 
Obundet bärlager är krossad sten av mindre fraktion som jämnar av och slätar ut 
vägens yta, dess huvudsyfte är att ta upp och fördela lasten till de underliggande 
obundna lagren. Efter det obundna bärlagret kommer ofta bitumenbundet bärlager, 
det vill säga det första lagret av asfalt. På en högtrafikerad väg läggs ofta 2 lager av 
bundet bärlager. Slitlagret, även kallat toppbeläggningen, är det yttersta lagret som 
syns när vägen är konstruerad. Den totala lagertjockleken anpassas till hur många 
tunga fordon som uppskattas trafikera vägen. Som stöd till asfaltytan läggs en så 
kallad stödkant av finare grus på vardera sidan om vägen. I Figur 3.1 är komponenter 
av en vägöverbyggnad illustrerade. 
 

 
Figur 3.1. Vägkonstruktion.  
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3.3 Tillverkning av asfalt  
Asfalt är en sammansättning av krossad sten och ett bindemedel som kallas bitumen. 
Bitumen framställs ur petroleum [1]. Bitumen framställs idag i raffinaderier genom 
destillation av råolja och är en restprodukt som skapas ifrån oljeindustrin [12]. 
Bitumen är mörkbrunt till svart i färgen och är i rumstemperatur i fast eller 
medelfast form. Vid uppvärmning av bitumen avges rök. Denna rök anses inte 
miljöfarlig men kan vara irriterande vid hög exponering. [4]. Det finns många olika 
typer av asfaltmassabeläggningar och recept för dessa. Vid framställning av asfalt 

finns det tre olika kategorier som beskrivs nedan. I kommande stycken beskrivs även de 

olika tillsatsmedel som kan användas i olika asfaltmassor samt hur gammal asfalt tas 
omhand och återanvänds vid ombyggnation. 
 

3.3.1 Varm asfalt 

Vid tillverkning av varm asfalt värms vanligt bitumen till ca 160°C för att bli helt 
flytande [12]. Traditionell varmasfalt tillverkas ofta i temperaturer mellan 135-
180°C, i stationära eller mobila asfaltverk. Beläggningstypen används på alla typer 
av gator, hög- som lågtrafikerade. Massan blir vid utläggning hård och stabil, under 
110°C är inte asfalt längre bearbetningsbar. Nästan alla slitlager är av kategorin 
varm asfalt.  
 

3.3.2 Halvvarm asfalt 

Halvvarm asfalt tillverkas i temperaturer mellan 50–120°C och som bindemedel 
används mjukbitumen. Mjukbitumen är bitumen som är blandad med en del 
mjukgörande medel, det mjukgörande medlet är ofta ett tungt oljedestillat. 

Halvvarm asfalt tillverkas ofta i enklare asfaltverk, exempelvis mobila verk, som 
ställs upp i närheten av utläggningsytan. Asfaltmassan läggs främst på låg- och 
medeltrafikerade vägar då utlagd asfaltmassa är följsam vid markförändringar. Den 

vanligaste typen av halvvarm asfalt är MJOG/MJAG.  
 

3.3.3 Kall asfalt 

Kallasfalt tillverkas i lägre temperatur än 50°C. Detta innebär att krossmaterialet 
inte behöver värmas och tillverkningen sker i mobila asfaltverk. Beläggningar av 
typen kallasfalt läggs oftast på lågtrafikerade vägar. Den utlagda massan är följsam 
och håller god beständighet mot tjällossning.  
 

3.3.4 Tillsatsmedel  

Ofta blandas tillsatsmedel i asfaltblandningen för att uppnå önskad kvalitet [13]. För 
att vidhäftningen ska bli optimal används vidhäftningsmedel så som aminer, släckt 
kalk eller cement. Vidhäftningsmedel förbättrar många gånger asfaltsmassans 
resistens mot vatten, salt och kemikalier samt frys/tö-växlingar.  
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Fibrer tillsätts i stenrika beläggningstyper för att minska risken för avrinning. 

Mineralfibrer, cellulosafibrer och glasullsfibrer är exempel på fibrer som 
förekommer inom asfaltproduktion.  
 

För att minska temperaturkänsligheten och öka elasticiteten hos asfaltmassan kan 
polymerer, polymermodifierad bitumen (PMB), tillsättas. Asfaltmassan blir då 
tåligare mot spår- och sprickbildning det vill säga tålig mot plastisk deformation. 
Det finns flera olika typer av polymerer och när de blandats i asfaltmassan kallas de 
generellt för polymermodifierad asfaltmassa (PMA). Vid användning av (PMB) ökar 
koldioxidhalten, ca 15 kg/ton menar branschkunnig H. Källner.  
 
Förutom ovan nämnda tillsatsmedel finns fler produkter som på olika sätt blandas 

in i bitumen eller asfalt [13]. Dessa är till exempel förstyvande tillsatser, 
gummigranulat, flygaska m.m.   
 

3.3.5 Returasfalt 

I samband med anläggningsarbete bryts eller fräses ofta gammal asfaltbeläggning 
bort [4]. Denna asfalt, som kallas returasfalt, tippas sedan in hos en bergtäkt där 
den krossas och blir så kallad asfaltgranulat. Asfaltmassorna sorteras och 
kontrolleras vid intippning. 
 
Asfaltgranulat används både som obundet bärlager och som en ingrediens i ny 
tillverkning av asfalt. Bindemedelshalten hos asfaltgranulat ligger ofta mellan 3-6% 
beroende på vart asfalten kommer ifrån. Det är till exempel ofta mer bindemedel i 

asfaltgranulat från ett fräst slitlager än i asfaltgranulat som kommer ifrån ett 
bortgrävt bindlager. Efter att returasfalten blivit asfaltgranulat sorteras granulaten 
efter kornstorlek, mellan 0-8 till 0-40 mm beroende på användningsområde.  
 
Returasfalt bör inte förväxlas med vägtjära. Dessa är okulärt densamma men 

tjärhaltig asfalt kan vara miljöfarlig och bör därför hanteras varsamt. Se mer om 
detta i kap 4.2.4.  
 
Rapporten Gröna Koncept redovisar att drygt 10% av tillverkad och utlagd 
asfaltmassa per år är returasfalt. Hur mycket returasfalt som kan användas beror 
på vilken metod som används och mängden returasfalt i tillverkad asfaltmassa kan 

variera från 5-40%. Branschen strävar efter att höja den mängd asfaltgranulat som 
återanvänds menar branschkunnig H. Källner. 
 

Mjukpunktstest 

Bitumen blir hårdare ju äldre det blir, på grund av detta bör mjukpunktstest göras 
på äldre bitumen i asfaltsgranulat enligt SS-EN 13108-8. Om man vill blanda i 
asfaltgranulat i ny asfaltmassa måste asfaltgranulatets bindemedel ha högst en 
penetrationsklass mjukare än det nya bindemedlet i massan [14]. Ett 
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mjukpunktstest genomförs vanligen via Kula och Ring-metoden vilket innebär att 

man placerar en stålkula i en bitumenfylld mässingsring. Mässingsringen värms upp 
av ett vattenbad och när bitumenblandningen är uppvärmd sjunker kulan igenom. 
Temperaturen då detta sker mäts och benämns mjukpunkt.  

 

3.4 Asfaltverket  
Asfalt skapas i ett asfaltverk. Ett stationärt asfaltverk har en avskrivningstid på ca 
12 år. Många asfaltverk byggs om kontinuerligt för att uppdatera funktioner samt 
reparera eventuella skador och det finns därför asfaltverk ifrån 1960-talet som 
producerar asfalt än idag. Detta är möjligt eftersom funktionen av ett asfaltverk ej 
förändrats, det enda som ändrats är de digitala verktyg som kontrollerar och styr 
processen. Det finns både stationära och mobila asfaltverk. Asfaltverket består av 

olika delar och processteg, dessa förklaras i avsnittet nedan. 
 

3.4.1 Processteg på ett stationärt asfaltverk 

Första steget i processen är kalldosering vilket innebär att krossad sten i bestämd 
mängd och fraktion töms ifrån sina behållare, så kallade doseringsfickor, ut på ett 
transportband. Bandet fraktar den krossade stenen till torktrumman. I torktrumman 
snurrar stenen likt tvätten i en tvättmaskin. En så kallad kastridå uppstår vilket 
innebär att stenen fångas upp av skenor som sitter på trummans insida. Stenen åker 
med skenorna tills de når högsta punkten av trumman. Gravitationen gör då att 
stenen trillar till botten och när den trillar, faller stenen igenom brännarens varma 
låga, se Figur 3.2. Detta upprepas flera gånger i trumman och på så sätt värms stenen 

upp. Torktrumman är något lutad så att stenen förflyttas en aning i varje snurr och 
till sist når slutet av trumman. I torktrumman mäts stentemperaturen och 
rökgastemperaturen. 
 

 
Figur 3.2. Kastridå i torktrumman [15]. 
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I samband med att stenen värms så avdunstar små stenpartiklar, så kallat filler. En 

fläkt suger upp fillerdammet och för det igenom en rökgaskanal. I slutet av 
rökgaskanalen finns ett antal filter som sorterar fillerdammet i mindre fraktioner. 
En del av det avdunstade fillerdammet används i blandningen av asfalt och en stor 

del blir restprodukt. Markonas verk maskinist uppskattar under studiebesöket den 
3 april 2019 att Markonas asfaltverk under produktionssäsongen får ca 20 ton filler 
i veckan som restprodukt.  
 
Den uppvärmda stenkrossen fortsätter från torktrumman upp i elevatorn. 
Stenelevatorn tar stenkrossen till en hög höjd och kastar sedan stenkrossen ned i en 
sikt. I sikten gallras stenmassorna i olika fraktioner. Efter skiktning sorteras 
mängden sten som ska ned i blandningen efter angivet recept.  

 
Vid sidan av sikten står en bitumentank. Tanken är konstant uppvärmd för att 
bitumenmassan ska hållas varm och flytande. Från bitumentanken pumpas bitumen 
upp till en bitumenvåg som därefter är kopplad till blandaren. Eventuella 
tillsatsmedel finns också i respektive behållare och är kopplade till blandaren.  
 
Samtliga ingredienser vägs med respektive våg och töms sedan ned i blandaren i 
ordningen sten, filler, vidhäftningsmedel, bitumen och eventuell returasfalt. 
Receptet blandas i 20-30 sekunder och därefter är massan klar. Asfaltmassan töms 
i ett kärl som kallas hunden och transporteras upp i lagringfickor där lastbilar kan 
hämta den färdiga massan. Se Figur 3.3 för en helhetsbild av alla processteg. 
 

 
Figur 3.3. Flödesschema varmtillverkning av asfalt. 
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3.4.2 Reparationer  

Ett asfaltverk renoveras varje säsong. Verket på Markona renoveras under en 
månads tid varje vår. Eventuella skador repareras och byte av bland annat siktdukar, 
blandararmar och fillertrumpa utförs. Under produktionssäsongen utförs i 
genomsnitt ytterligare 10st reparationer. Markonas verk maskinist uppskattar att 
det som oftast går sönder är kullager i sikten. Ju större ett asfaltverk är, desto mer 
slitage och desto mer lagning krävs. Kontinuerligt genomförs provtagning av 
asfaltverkets partikelfilter så att verket ska hålla rätt standard.  
 

3.4.4 Justering under produktion 

Likt i ett kakrecept finns det flera faktorer som kan påverka hur den slutliga 
produkten blir (Verk maskinist, studiebesök den 3 april 2019). En kunnig verk 

maskinist är därför väsentlig för att asfaltverket ska producera optimala 
asfaltmassor. Några exempel på problem som kan uppstå följer nedan.   

 
Hastigheten i torktrumman bör hållas så att kastridån uppstår i centrum av 
trumman, når lågan, och stenen värms upp. Om hastigheten är för låg kommer 
kastridån uppstå för tidigt och om hastigheten är för hög kommer kastridån uppstå 

försent. 
 
Lågt undertryck i torktrumman skapar mer fillerdamm och när torktrummans 
luftrum innehåller mycket fillerdam tar det längre tid för lågan att värma upp 
materialet eftersom densiteten är högre.  
 

Om det är mycket stenkross av fraktionen 0-4, det vill säga sten i storleken 0-4 mm 
i diameter, i blandningen, tar det längre tid att värma upp stenen. Detta är på grund 
av att sten av mindre storlek lätt suger upp vatten och vattnet då också måste värmas 
upp innan stenblandningen uppnår rätt temperatur.  
 

3.4.5 Nytt asfaltverk  

Ett nytt asfaltverk, tillverkat under 2019, har ofta mer energieffektiv och miljövänlig 
tillverkningsprocess då asfaltverket är utrustat med ny teknik.  
 
Det finns flera tillverkare av asfaltverk och de specialiserar sig på olika saker.  På 
marknaden idag finns det ett företag som bygger mobila asfaltverk i containrar [16]. 

Containrarna är återvunna och kan staplas på varandra. Då containrarna har en bred 
botten fördelas vikten av verket på en större yta och utställningsplatsen behöver 
därför inte vara av fast betong utan verket kan ställas på en packad grusyta. 
Asfaltverk av denna modell kan anses mobila då de under en kortare period kan 
monteras ned.  
 
I ett äldre verk värms stenen upp i en torktrumma och transporteras därefter i en 
stenelevator till sikten. Några tillverkare av asfaltverk har skapat verk där den kalla 
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stenen transporteras upp till toppen först och sedan värms, därmed elimineras 

värmeförlusterna som uppstår när den varma stenen transporteras. 
 
En tillverkare på marknaden har ett stationärt asfaltverk som har en 

återvinningsgrad på över 90% [18]. I detta asfaltverk har en parallell torktrumma 
som värmer upp asfaltgranulaten. I processen används en brännare som värmer upp 
bitumen lagom mycket så att utsläpp ifrån gastillväxt hålls under tillåtna värden.  
 
Det finns många varianter av brännare i branschen [19]. En tillverkare har en 
brännare med fyra olika bränslekällor. Detta innebär att bränslekällan lätt kan bytas 
och producenten kan välja bränslekälla under produktion. 
 

3.5 Hela produktionskedjan 
Hela produktionskedjan för att producera asfalt börjar med att råolja tas upp och 
bitumen framställs i ett raffinaderi [1]. Natursten tas eller berg krossas på en 
bergtäkt. Eventuella tillsatsmedel skapas på sina respektive sätt.  Beståndsdelarna 
bitumen, sten och eventuella tillsatsmedel transporteras sedan till asfaltverket. Där 
blandas samtliga ingredienser för att sedan transporteras till utläggningsplatsen.  
 
Från att asfalten är färdigblandad används släppmedel för att asfaltmassan inte ska 
klibba fast i maskiner och verktyg [13]. Släppmedel används även vid rengöring av 
maskiner och verktyg efter utläggning samt inuti asfaltverkets delar. Förr var det i 
princip bara diesel som användes som släppmedel men idag det finns används ofta 
andra släppmedelsprodukter. Ren rapsolja används ibland. Högraffinerade 

petroleumoljorsom, kan jämställas med naturoljor, och är en annan variant av 
släppmedel som har funnits i branschen en längre tid. Förutom dessa finns ett flertal 
blandprodukter av petroleumolja och växtolja. Generellt så förångas en del av 
släppmedlet när de når den varma asfaltsmassan, dieselånga är för många 
irriterande medan högraffinerande petroleumoljor i förångat tillstånd är ger mindre 
irritation. Ofta används även varmt stenmjöl inuti asfaltverkets delar och på 

asfaltflaken för att skydda mot och skrapa rent de värsta beläggningarna (Verk 
maskinist, studiebesök den 3 april 2019). 
 

3.5.1 Transport 

Vanligtvis tillverkas asfaltmassa i ett asfaltverk som är lokaliserat i anslutning till 

en bergtäkt. Stenen sorteras och tippas i korrekt doseringsficka med en hjullastare 
eller liknande maskin. Bitumen transporteras till asfaltverket i tankbilar. Även 
tillsatsmedel kommer till asfaltverket via lastbilstransport. Stenkrossen krossas och 
tas lokalt ifrån bergtäkten. När asfalten är tillverkad transporteras asfaltmassan 
samt de utläggningsmaskiner som behövs vid utläggning till utläggningsplatsen.   
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3.6 Belagd asfalt  
För att uppfylla sin dimensionerade livslängd och klara belastning från trafik och 
klimat måste samtliga asfaltlager ha särskilda egenskaper [19]. Slitlagret måste vara 
beständigt mot nötning, deformation, utmattning, åldring samt sprickbildning vid 
låga temperaturer. Slitlagret behöver även vara vattenbeständigt för att skydda 
underliggande lager samt ha god flexibilitet. 
 
Slitlagret måste vara beständigt för spårbildning som bland annat uppkommer av 
nötning ifrån dubbdäck. En asfaltbeläggning bör även vara beständig mot 
utmattning. Utmattning uppstår när vägen belastas för mycket tung trafik. Varje 
belastning trycker ned beläggningen något och när belastningen slutar fjädrar 
beläggningen tillbaka. Efter många belastningar utmattas beläggningen och sprickor 

uppstår.  
 
Bärlagrets huvudsakliga uppgift är att ”bära” trafiken, det vill säga ta upp och 

fördela de spänningar som trafiken skapar. Förstärkningslagrets uppgift är att 
separera och skydda bärlagret från terassbotten. Förstärkningslagret funkar ofta 
som ett dränerande skikt som hindrar fukt ifrån att tränga upp i bärlagret, 
förstärkningslagret kan även fungera som ett tjälisolerande lager.  
 
En belagd väg ska, oavsett årstid, klara av en belastning från fordon med 11,5 tons 
axellast eller 19 ton boggilast. Förutom belastning från tryck ska en väg uppfylla 
krav på friktion, känslighet för frosthalka, jämnhet i läng- respektive tvärled, 
tvärfallsavvikelse, tjällyftning och vägmarkering. 

 
En av de viktigaste egenskaperna i en asfaltmassa är stenkrossens motstånd mot 
nötning, vilket bestäms med kulkvarnsmetoden. Vid mätning av stenens 
kulkvarnsvärde (kkv) läggs stenen i en kvarn som är utrustad med stålkulor. Kulorna 
slipar och nöter stenen under en viss tid och därefter mäts stenen för att se hur 

mycket den slipats. Ju lägre kulkvarnsvärde desto bättre motstånd mot nötning har 
stenen. Trafikverket har regler som hänvisar till att materialets kulkvarnsvärde som 
högst på var 10 kkv. En högt belastad väg behöver sten med kkv mindre än 7 [20]. 
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4. MILJÖPÅVERKAN 
 
Asfaltproduktion påverkar miljön på flera olika sätt [4]. Detta kapitel beskriver de 

miljöfrågor som är aktuella vid produktion i ett asfaltverk. Miljöfrågorna som 
branschen brukar bearbeta delas upp i områdena; 
 

- Energieffektivisering 
- Klimatgaser 
- Tillsatsmedel  
- Återvinning 
- Vägtjära  
- Rullmotstånd  

- Bulleremissioner 
- Slitagepartiklar (PM10, PM2,5)  

 
Energieffektivisering, klimatgaser, tillsatsmedel och återvinning är de som direkt 
påverkar asfaltproduktionen på asfaltverket och därför läggs störst vikt på dessa 
områden i denna rapport. Vägtjära är ett miljöproblem vid uppbrytning och 
hantering av gamla beläggningsytor så det området förklaras kort. Denna rapport 
behandlar inte rullmotstånd, bulleremissioner och slitagepartiklar då dessa 
områden påverkar miljön när massan är utlagd.  
 

4.1 Miljöpåverkan vid varje tillverkning 
Väg- och järnvägsbranschen släppte år 2011 ut 2 procent av de totala 
koldioxidutsläppen i näringslivet [6]. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp är 
starkt länkade inom asfaltproduktion eftersom det går åt mer energi vid 
uppvärmning till högre temperaturer och det då produceras mer koldioxid.  
 
Asfaltverk är tillverkade för att producera mycket asfalt [4]. När ett asfaltverk har 

lägre produktionshastighet än vad det är byggt för går det åt mer energi per ton 
asfalt eftersom det blir extra många uppstarter och stopp under säsongen.  
 

4.1.1 Energi och Koldioxid i asfaltproduktion (EKA) 

I samverkan med NCC har Trafikverket utvecklat livscykelanalys-verktyget EKA. 
Verktyget är framtaget för att beräkna koldioxidutsläpp och energiförbrukning 

genom hela processen av asfaltproduktion. EKA innefattar samtliga steg i 
produktionen och fungerar både som ett stöd vid val av beläggningstyp samt för att 
utveckla arbeten inom asfaltbranschen. Målet med EKA är att öka användningen av 
energisnåla beläggningar och att minska mängden klimatgaser utan att förlora 
kvalitet.  
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4.1.2 Energiförbrukning  

Enligt Energirådgivaren förbrukar en vanlig svensk villa, med direktverkande el, ca 

25 000 kWh per år. En genomsnittlig lägenhet i Sverige förbrukar ca 12 000 kWh 
per år [21]. 
 
Markonas maskinlag lägger i snitt ca 167 ton asfalt på ett skift, dvs. en arbetsdag. 
Enligt Trafikverket förbrukar en ABS 16 massa utan någon återvinning av 
asfaltgranulat ca 19,5 kWh per m2 asfalt [22]. Inlagt värde i EKA på 100 kg/m2 ger 
195 kWh/ton [23]. Detta ger en total förbrukning på ca 32 565 kWh/skift för ett 
maskinlag. 
 

Bitumentankar som är konstant uppvärmda för att bitumen ska hållas flytande, 
Markonas verk maskinist uppskattar att varje bitumentank förbrukar ca 20 kW/h 
vid full uppvärmning. Verk maskinisten informerar även att en avslagen 
bitumentank håller värmen i ca 3-4 dagar innan temperaturen börjar sjunka samt 
att bitumentanken är helt avkyld efter ca 1 vecka.                                                                                                                                                               
 

4.1.3 Koldioxidutsläpp 

19,5 kWh/m2 motsvarar 4,3 kg CO2/m2, vilket i sin tur motsvarar ca 43 kg CO2/ton 
[22].  43 kg CO2/ton ger att 7 181 kg koldioxid släpps ut på ett skift. Enligt Gröna 
koncept inom asfaltbeläggningar släpper asfaltproduktionen i snitt ut ca 52 kg 
CO2/ton asfalt.  
 

I Värmdö kommuns nya förfrågningsunderlag ställs kraven att varje ton endast ska 
släppa ut 35 kg CO2 per ton asfalt. Detta skulle innebära att ett maskinlag skulle 
förbruka 5 845 kg CO2 per skift vilket är en procentuell minskning med ca 19% från 
de 43 kg CO2 som beskrivs ovan. Se Tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1. Sammanställning koldioxidutsläpp. 

Enhet Snittutsläpp  
asfalt  

Traditionell varm 
asfalt (ABS 16) 

Miljöförbättrad  
varm asfalt 

Koldioxidutsläpp  
per ton 

52 kg  43 kg 35 kg 

Koldioxidutsläpp  

per skift 

8 684 kg 7 181 kg 5 845 kg 

 

4.1.4 Olika typer av asfalt 

Med hjälp av beräkningsverktyget EKA och Trafikverkets rapport Energieffektiva 
asfaltbeläggningar beräknas koldioxidutsläppen för asfaltkategorierna nedan och 
sammanställs i Tabell 4.2. Inget asfaltgranulat antas ha använts i de uppskattade 
värdena [23], [24].  
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Varm asfalt 

Som nämns i tidigare kapitel tillverkas varm asfalt i temperaturer mellan 135-180°C. 
Vid tillverkning och utläggning av varm asfalt släpps ca 50 kg CO2/ton ut.  
 

Halvvarm  

Halvvarm asfalt tillverkas i temperaturer mellan 50-120°C. Halvvarm asfalt släpper 
ut ca 27 kg CO2/ton asfalt.  
 

Kall asfalt 

Kall asfalt värms upp max 50°C under tillverkning. I genomsnitt ger detta 

koldioxidutsläpp på ca 15 kg CO2/ton asfalt.  
 

Tabell 4.2. Sammanställning av asfaltkategorier. 

Asfaltkategori Varm Halvvarm Kall 

Uppvärmning 135-180°C 50-120°C <50°C 

Koldioxidutsläpp 50 kg CO2/ton 27 kg CO2/ton 15 kg CO2/ton 

 

4.1.5 Livslängd 

För att kunna göra en fullständig bedömning vad som är bäst för miljön måste 
asfaltens livslängd beaktas. Livslängden beror på många faktorer så som 
asfaltsorten, utförandet vid utläggning, trafikmängd, hastighet och den mest 
oberäkneliga faktorn; väderförhållande [25]. Olika beläggningar och 
vägkonstruktioner är mer lämpade för hög belastning än andra och vissa 

beläggningar är mer lämpliga i speciella väderförhållanden. Trafikverket har skapat 
flera beräkningsmodeller för att hjälpa beställare att avgöra vilken asfaltkvalitet 
som ska vara på vilken väg.  
 
Exempelvis kan mindre stenfraktion på hög- och medeltrafikerade vägar sänka 
beläggningens livslängd då dubbdäck lättare sliter bort de små kornen och skapar 
spår.  
 
Vid valet av bullerreducerande beläggningar måste beställaren beakta driftaspekten 
av beläggningen. De höga hålrumshalterna i en bullerreducerande beläggning kräver 
mer salt för att smälta is. Under driften bör beläggningen sandas med försiktighet 
för att sanden annars lätt täpper igen de bullerreducerande hålrummen.  

 
Den genomsnittliga livslängden för en beläggning är idag ca 20 år [26].  
 
Generellt brukar kall asfalt ha kortare livslängd än varm asfalt. Vid traditionell 
tillverkning uppskattas kall asfalt ha en halverad livslängd jämfört med 
varmtillverkad asfalt beskriver Markonas vice VD.  
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4.2 Åtgärder för att minska miljöpåverkan 
Det finns flera olika åtgärder för att minska miljöpåverkan vid asfaltproduktion.  
 

4.2.1 Tekniska åtgärder på verket 

Det finns flera tekniska åtgärder som kan minska ett asfaltverks energiåtgång och 
koldioxidutsläpp. Några alternativ tas upp i detta avsnitt.  
 

Bränsle  

För att driva ett asfaltverk krävs bränsle som driver asfaltverket. Det finns flera 
olika drivmedel så som eldningsolja(Eo1-Eo5), diesel, tallbecksolja, bioolja, naturgas 
och träpellets [27]. För att minska mängden koldioxidutsläpp bör asfaltverket drivas 
på ett miljövänligt bränsle. Biobränsle klassas som förnybart bränsle och anses 

därför CO2-neutrala [4]. På grund av detta är byte till biobränsle ofta den faktor som 
sänker CO2-utsläppen mest. 
 
Tallbecksolja är en restprodukt som utvinns av tallolja från skogsindustrin [27]. 
Oljan är befriad från energi- och koldioxidskatt och ger rättighet till elcertifikat. 
Tallbecksolja har ett högt värmevärde. Oljan är trögflytande och behöver förvärmas 
till 50-120°C och luktar starkt av sulfat. Jämfört med eldningsolja skapar 
tallbecksolja mer stoftbeläggningar vilket innebär att man måste rengöra systemet 
oftare.  
 
Bioolja delas in i 2 kategorier, vegetabilisk och animalisk bioolja, det vill säga oljan 

kommer ifrån olika typer av mat- eller slaktrester. Inom dessa kategorier finns det 
flera olika typer av biooljor, vissa lätta och andra tunga. För att få elda med bioolja 
krävs miljötillstånd. Tillgängligheten av bioolja varierar mycket och ett asfaltverk 
som drivs av bioolja behöver lagra en större mängd olja för att säkerställa att 
produktionen inte får några stopp på grund av materialbrist. För att använda bioolja 
behöver man förvärma den så att den hålls flytande, lätt bioolja behöver förvärmas 

i ca 30-55°C medan tung bioolja behöver värmas till ca 90°C. Generellt har bioolja 
bra värmevärde och har en lägre brandrisk än Eo1 då flampunkten är högre. Precis 
som tallbecksolja skapar bioolja mer stoftbeläggningar vilket innebär att man måste 
rengöra systemet oftare.     
 
För att ställa om från eldningsolja till tallbecks- eller bioolja behöver ytor och 

innandömen i brännaren rostskyddas då dessa oljor är mer korrosiva än 
eldningsolja. Flera delar på asfaltverket kan även behöva bytas ut. 
 
Naturgas är ett fossilt bränsle som huvudsakligen består av metan. Naturgas släpper 
ut ca 20-25% mindre koldioxid än Eo1 och transporteras helst genom rörledningar, 
så kallade pipelines. I pipelines transporteras gasen via tryck och användaren kan 
lätt tillhandahålla mer gas, likt en vattenkran. I Sverige har vi endast pipelinesystem 
mellan Göteborg och Malmö och en bit in i landet till Gnosjö, se figur 4.1 nedan. 



18 
 

Gasen kan transporteras i flytande form och transporteras då via speciella lastbilar 

eller tankfartyg men detta är en dyrare process. På grund av detta är naturgas som 
bränslekälla mest lämplig i områden kring pipelinesystemet.  
 

 
Figur 4.1. Stamnät för distribution av naturgas i Sverige 2010 [27]. 
 
Träpellets består av träpulver och är en restprodukt ifrån träindustrin. Träpulver är 
befriat från energi- och koldioxidskatt och ger rättighet till elcertifikat. Träpulvret 

har låg fukthalt vilket medför en hög energitäthet men har ett långt värmevärde 
jämfört med Eo1. Träpulver skapar ofta höga halter av aska och koloxid vid 
förbränning. Detta kan justeras vid användning genom att träet förbränns i optimal 
tempratur. Träpulver har en låg volymvikt så stort lagringsutrymme behövs för att 
använda träpulver som bränsle. Materialet är ofta packat i förslutna plastbehållare 
för att minska att dammpartiklar sprids. För att få ut optimal energi ut träpellets 
eller träbriketter och behövs en kvarn som maler ner dem till träpulver.  
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Regnskydd 

På äldre verk är stenkrossens doseringsfickor ofta utomhus, utan tak (Verk 
maskinist, studiebesök den 3 april 2019). Detta innebär att det kan regna i 
stenmassorna. Därmed ökar fuktinnehållet och vikten av stenmassan vilket i sin tur 
ökar mängden material som brännaren i torktrumman måste värma upp. Detta 
innebär en större energiåtgång för asfaltverket. De finkorniga massorna har störst 
kapillär uppsugningsförmåga och genom att lagra de finkorniga massorna under tak 
hålls materialet torrare och energiförbrukningen minskar  [4]. Detsamma gäller 
behållarna för asfaltgranulat.  
 

Isolering 

Äldre asfaltverk är ofta bristfälligt isolerade, alternativt saknar isolering helt. Detta 

innebär att värme avges under hela processen och torktrumman måste värma 
materialet extra mycket för att den slutliga beläggningsmassan ska ha rätt 

temperatur när den når lagringsfickorna. Tilläggsisolering av asfaltverk skulle 
minska energi och värmeförluster vilket i sin tur skulle minska 
energiförbrukningen. 
 

Övertemperatur 

Asfaltverk kan ibland höja temperaturen vid tillverkning för att göra svårlagda 
asfaltmassor mer lättarbetade  [5]. Övertemperatur utgör en onödig belastning på 
miljön och försämrar dessutom bitumenets utmattningsegenskaper. I och med 
försämrad beständighet mot utmattning förkortas beläggningens livslängd. Vid 
asfalttillverkning bör detta beaktas och målet bör vara att hålla temperaturerna så 

låga som möjligt vid tillverkning.  
 
Placering av verket 
Ett mobilt asfaltverk gör det möjligt att flytta produktionen närmare 
anläggningsarbetet och utläggningsplatsen. Genom att använda lokala bergtäkter 

och bitumen med så låg miljöpåverkan som möjligt kan man minska miljöpåverkan 
(Verk maskinist, studiebesök den 3 april 2019).  
 

4.2.2 LTA 

Lågtempererad asfalt, eller LTA som den kallas, har de senaste åren blivit mer och 
mer populär [4]. Målet med tekniken är att sänka energiåtgången och på så vis sänka 

koldioxidutsläppen utan att sänka asfaltens kvalitet. WMA, som tekniken kallas på 
engelska, har fått stort genomslag i USA. År 2010 utgjorde lågtempererad asfalt ca 
13% av den totala asfaltproduktionen i USA och bedömningen gjordes då att 
användningen av tekniken skulle öka till 50% inom de kommande 3-5 åren. 
 
Det finns fler än 30 tekniker för att skapa lågtempererad asfalt. I Tyskland används 
en teknik där 2% Sasobit tillsätts i asfaltsmassan. Temperaturen kan då sänkas med 
30°C och beläggningen blir mer stabil.  
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Genom att tillverka LTA massor istället för traditionell varm asfalt kan 
temperaturen sänkas med 15-30°C. Varje ton asfalt får en lägre energiförbrukning 
och vilket innebär mindre koldioxidutsläpp och än så länge har inget visat på att LTA 

massor har sämre kvalitet än varma asfaltmassor.  
 

4.2.3 Återvinning av returasfalt  

Som tidigare nämnts kan returasfalt i form av asfaltgranulat användas vid 
nytillverkning av asfaltmassabeläggning. Trafikverket har specifika regler för hur 
mycket av den nya asfaltmassan som får bestå av returasfalt. I regelverket TDOK 
2014:0529, version 2, föreskriver Trafikverket att halten asfaltgranulat i varmt 
tillverkad asfalt högst får vara 20% i slitlager, 30% i bindlager och 40% i bundet 

bärlager. 
 

Föryngringsmedel 

Vid återvinning av asfalt används ibland föryngringsmedel [5]. Föryngringsmedel är 
en olja som mjukar upp och/eller tillför ursprungliga kemiska komponenter i 
bitumen i returasfalt.  
 

Repaving, remixing och heating 

Värmebeläggningsmetoden heating fungerar som den låter [28]. Asfaltytan, 
slitlagret eller den nyfrästa ytan, som ska beläggas, värms upp innan ett nytt 
slitlager läggs på. Det nya slitlagret trycks ned och blandas något med det gamla 

lagret. Förbindningen mellan dessa blir bra och tack vare denna metod kan det nya 
slitlagret läggas tunnare än om förvärmningen inte gjorts.  

 
Repaving är en värmebeläggningsmetod där den befintliga beläggningen värms upp 
på likadant vis som heating. Därpå rivs det uppvärmda slitlagret bort. Den bortslitna 
asfalten fördelas därefter jämt över beläggningsdraget och toppas sedan med ett 

lager nytillverkad asfalt. 
 
I värmebeläggningsmetoden remixing värms den befintliga beläggningen upp. 
Ytskiktet rivs och blandas med ny asfaltsmassa. Blandningen läggs därefter ut och 
ovanpå den återvunna beläggningen läggs en nytillverkad asfaltmassa.  
 

Samtliga metoder är relativt vanliga återvinningsmetoder av asfalt i Sverige. och är 
lämpliga på medel och högtrafikerade vägar så som E4an då de justerar vägens 
toppbeläggning och reparerar vägen från spårbildning och andra slitskador. Med 
dessa metoder kan man föryngra vägen och förlänga dess livslängd med 5-10 år 
menar Markonas vice VD. 
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Vägtjära  

Från januari 2002 klassas beläggningsmassor som innehåller stenkolstjära som 
farligt avfall, Avfallsförordningen, (SFS 2001:1063) [10]. Idag kan tjärhaltiga 
beläggningar hittas och då normalt i de understa asfaltlagren av gamla vägar. Vid 
uppbrytning av gamla vägar behöver risken för tjärhaltiga beläggningar beaktas. Om 
vägen är lagd innan 1973 och om massan luktar tjära bör en fältanalys av massan 
utföras. En fältanalys utförs igenom att ett prov tas av massan, provet sprayas med 
en vit färg som sedan belyses med en UV-lampa. Om tjära förekommer i massan syns 
en färgförändring som är gulgrönt fluorescerande, därefter tas provet till ett 
laboratorium där provtagning genomförs för att undersöka hur stor procent 
stenkolstjära provet innehåller. Stenkolstjära innehåller ofta höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten, PAH. Massor som innehåller mer än 70 mg/kg 16-

PAH måste hanteras varsamt då 16-PAH är klassade som cancerogena.   
 
Nykrossad tjärhaltig asfalt med 16-PAH-halter högre än 1000 ppm kan påverka 
miljön allvarligt igenom utlakning. Utlakning innebär att regnvatten silar igenom 
den krossade massan. Vattnet tar upp ämnen ur massan och för ämnena med sig 
bort. På så sätt hamnar ämnena i marken intill den krossade massan och eventuellt 
i intilliggande vattendrag. För att undvika miljöföroreningar igenom lakvatten bör 
tjärhaltiga massor alltid förvaras på och under presenning eller liknande skydd.  
 
Återvinning av tjärasfalt sker främst igenom kall återvinning och är möjlig om man 
följer Vägverkets publikation 2004:90 noggrant [29]. Detta har bevisats i flera fall 
framställer rapporten Miljöuppföljning av återvunnen tjärasfalt, 2001-2011. I 

rapporten granskades 5st vägar före och efter vägen gjorts om. På vägarna togs 
prover och samtliga prover visade låga PAH-halter, i vissa fall var halterna så låga 

att de låg under riktvärdena för känslig markanvändning.  

 

4.2.5 Transport 

Utsläpp som orsakas av transporter kan minskas på ett flertal sätt [4]. Företag kan 
utbilda sina förare i att ecoköra och därmed spara lite drivmedel vid varje körning. 
Företag bör kontinuerligt kontrollera sina fordon så att de håller god funktion och 
att krav på utsläpp följs. De kan även välja att köpa lastbilar och maskiner som drivs 
på biobränsle och därigenom minska sina utsläpp. Transporter utgör en liten del av 
de totala utsläppen vid asfaltproduktion menar branschkunnig H. Källner. 

 
Ofta tas asfaltmassan från företagets eget verk trots att det finns asfaltverk belägna 
närmare utläggningsplatsen eftersom man vill gynna sitt eget asfaltverk. Detta 
innebär längre transporter än vad som krävs och till följd därav mer utsläpp. TDOK 
har regler för hur lång sträcka asfalt får transporteras eftersom asfalten stelnar och 
får sämre kvalitet över tid. 
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5. EKONOMI 
I detta kapitel granskas kostnader kring asfaltproduktion. Poster som tagits upp 
tidigare undersöks ur ett ekonomiskt perspektiv. Baserat på konsultationer med 

branschkunniga uppskattas priser på samtliga poster.    
 

5.1 Råvaror 
Inköpspris för råvaror är väsentliga vid all typ av tillverkning. Ju dyrare råvarorna 
är desto dyrare blir slutprodukten till kund.  
 

5.1.1 Bitumen 

Vid tillverkning av asfalt är bitumen den dyraste råvaran. Bitumenpriset förändras 
konstant, är säsongsberoende och påverkas starkt av oljebörsen. Det senaste året 

har bitumens index varierat mellan 100 och 170. Priserna för bitumen varierar 
mellan 2000 sek/ton till över 5000 sek/ton. Bitumen har en rekommenderad 
lagringstid på ca 3 månader, normalt lagras några hundra m3 bitumen tillfälligt på 
asfaltverket.  
 

5.1.2 Tillsatsmedel  

Som nämnts i kapitel 3 finns det många olika tillsatsmedel. Fibrer kostar ca 7 sek/kg. 
Vidhäftningsmedel i form av aminer varierar mellan 30-40 sek/kg. Det finns många 
olika produkter på marknaden och priset varierar mellan dem beroende på kvalitet 
och användningsområde.  
 

5.1.3 Släppmedel  

Det släppmedel som oftast används är diesel. För producerande företag kan moms 
dras av och därför är diesel billigare än för en vanlig privatperson. Släppmedel 
används i varierande mängd. Släppmedlet diesel kostar ca 8,5 sek/liter. Det finns 
miljövänligare alternativa släppmedel, som nämns i avsnitt 3.5, en av dessa 
produkter dessa kostar ca 26 sek/liter.  
 

5.1.4 Bränsle 

Eldningsolja är den bränslekälla som varit vanligast i branschen. Det finns olika 
typer av eldningsolja, E01- E05 och diesel. Eldningsolja kostar ca 8,5 sek/liter. 
Tallbecksolja är harmonierar bra med asfaltproduktion och blir dyrare på vintern 

när asfaltproduktionen är i lågsäsong. Tallbecksolja kostar i snitt ca 5 sek/liter. Både 
Tallbecksolja och Bioolja måste förvärmas för att den ska hålla sig flytande vilket 
innebär en uppvärmningskostnad. Biooja kostar vid inköp ca 6 sek/liter.  
 

5.2 Asfaltverket 
Ett nytt asfaltverk kostar från 20 miljoner sek och uppåt i inköpspris. De flesta 
leverantörerna har 2 års garantitid. I en asfaltverktillverkares produktbroschyr står 
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det om support och uppdateringar möjliga upp till 40 års ålder [17]. Det är lång 

beställningstid på ett asfaltverk, ca 18 månader berättar Markonas vice VD.   
 
Underhållskostnaderna kring ett asfaltverk blir generellt dyrare ju äldre 

asfaltverket blir och ökar efter hur mycket asfalt verket producerar. Ett äldre 
asfaltverk i 25 års ålder med en årlig produktion på 100 ton har en 
underhållskostnad på mellan 500 000 till 1 000 000 sek/år. Genom reparationer 
och utbyte av delar, exempelvis brännare, livslängden på ett asfaltverk bli längre än 
den uppskattade tekniska livslängden inledningsvis angett.  

 

5.2.1 Brännare  

Den brännare Markona har på sitt asfaltverk har en kapacitet på 16 MW, drivs av 

eldningsolja och förbrukar mellan 600-900 liter/h beroende på stenmaterialets 
fukthalt och asfaltverkets produktionstakt. En ny brännare kan ha en kapacitet på 
mellan 6-24 MW, helt beroende på vilken storlek och produktionskapacitet det 
asfaltverk den ska monteras på har [16], [17].  
 
Det finns brännare som har upp till fyra bränslekällor, dessa kostar runt 4 miljoner 
beroende på hur brännaren ska anpassas till det asfaltverk den ska monteras på. En 
billigare variant av brännare, som bara har en bränslekälla, kostar ca 2 miljoner. 
Ofta tillkommer anpassningskostnader även på denna typ av brännare. För att ställa 
om asfaltverket och byta brännare krävs ofta byte av flera delar, även där 
tillkommer kostnader.  

 

5.2.2 Gammalt asfaltverk 

Då ett nytt asfaltverk köps in har producenten två val för att bli av med det gamla 
asfaltverket. Det ena alternativet är att sälja asfaltverket till en annan entreprenör. 
Ett begagnat asfaltverk har ett lågt andrahandsvärde men beroende köpare och 
geografiskt område kan det säljas för mellan femhundratusen till 3 miljoner sek. Det 
andra alternativet är att producenten monterar ner och säljer asfaltverket som 

metallskrot. Inom skrothandeln betalas ca 2 sek/kg för metalldelarna. Ett asfaltverk 
som exempelvis väger 60 ton skulle då innebära en intäkt från metalldelarna på 120 
000 sek. Ofta landar det totala skrotvärdet på runt 300 000 sek eftersom ett 
asfaltverk även innehåller tekniska delar och andra typer av material. Kostnader för 
nedmontering, rengöring och bortkörning till skroten måste dras bort för att en 

korrekt uppskattning av den slutliga intäkten ska kunna utföras. Det bör nämnas att 
det finns rivningsföretag som med specifika rivningsmaskiner kan demontera 
asfaltverk effektivt och korrekt [16]. 
 

5.2.3 Bidrag 

Regeringen har i samband med Naturvårdsverket gett investeringsstöd för åtgärder 
som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet [30]. 
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Investeringsstödet kallas Klimatklivet och har pågått mellan år 2015 till år 2018. 

Mellan 2015-2018 har företag alltså kunnat ansöka om detta bidrag vid byte av 
exempelvis bränslekälla. Regeringens budget för 2019 medför att inga 
investeringsstöd kommer att betalas ut för 2019.  

 

5.3 Olika typer av asfalt 
Som nämnts i kapitlen ovan finns det flera typer av asfalt. I detta avsnitt jämförs 
kostnaderna för de olika asfalttyperna.  
 

5.3.1 Varm, halvvarm och kall asfalt 

Markonas vice VD uppskattar att tillverkningskostnaden för varm asfaltmassa i snitt 
är 550 kr/ton. För halvvarm asfalt ligger kostnaden på ca 400 kr/ton och kall asfalt 

kostar ca 270-280 kr/ton att tillverka. Vid tillverkning av LTA-massor sänks 
temperaturen och därmed minskar energigången och bränsleförbrukningen. 
Beroende på hur stor temperatursänkning och vilken teknik som används kan 
tillverkningskostnaden bli mellan 40-60 sek/ton lägre.  
 

5.3.2 Returasfalt 

Returasfalt har tidigare haft ett lågt handelsvärde då returasfalt främst hamnat på 
hög och liten procent av den återanvänts i nya massor. Idag betalar vissa 
producenter i branschen runt 120 kr/ton för kvalitativt asfaltgranulat.  
 

5.4 Beställaren 
När det kommer till ekonomi handlar det alltid om tillgång och efterfrågan. Om 
ingen efterfrågan på miljövänligare asfalt finns och beställaren är villig att betala 
för att utveckling ska ske har många producenter svårt att investera i dyra 
miljöförbättrande åtgärder. 
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6. INTRESSENTER 
Det finns många intressenter som påverkar en bransch och en produkt. Allt ifrån 
lobbyister, till regeringens beslut i riksdagen, till företagsägaren och den vardagliga 

yrkesarbetaren. I detta kapitel beskrivs de ökade lagkrav och mål som ställs ifrån 
myndigheter idag.   
 
Kapitlet tar även upp vad beställare och producenter idag tänker gällande 
miljöpåverkan och hur de tror att den närmsta framtiden inom asfaltproduktion ser 
ut.  
 

6.1 Ökade krav från beställare och övriga intressenter 
Flera aktörer påverkar branschen. I Parisavtalet 2016 åtog sig flera länder att arbeta 

för flera olika klimatmål  [2]. Sverige åtog sig bland annat att minska sina utsläpp 
med 40% till år 2030 med jämförelseåret 2005, vilket innebär en minskning av 63% 
i jämförelse med utsläppen år 1990.  
 
Trafikverket hade tidigare ett mål där krav på energieffektivisering av 7 GWh/år 
ställdes men har på senare år riktat fokus på minskade koldioxidutsläpp  [4]. För att 
lättare redovisa och hålla koll på asfaltens utsläpp skapades verktyget EKA som 
nämnts ovan i avsnitt 4.1.1.  
 
Naturvårdverket skriver om Sveriges etappmål som regeringen antagit [31]. Ett av 
dessa etappmål är att utsläppen av växthusgaser för den icke handlande sektorn ska 

vara ca 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter längre än 1990.  

 

Vissa kommuner vill ligga i framkant när det gäller miljö och tar därför fram egna 
mål och restriktioner vid skapandet av förfrågningsunderlag och vid upphandlingen 
av nya avtal. En kommun har infört ett miljöbonussystem vilket innebär att 
producenten kan fakturera mer pengar per ton asfalt om producenten kan redovisa 
att asfalten har haft lägre koldioxidutsläpp än vad en ”traditionell” massa av samma 
asfalttyp har [32]. I förfrågningsunderlaget har kommunen då bifogat en 
beräkningsmodell för hur stort påslag/ton som får faktureras. Andra kommuner 
sätter CO2-utsläppskrav har [33]. Det vill säga en maxgräns för hur mycket 
koldioxidutsläpp per ton som får släppas ut. Vid upphandling får producenterna 
redovisa att de kan genomföra dessa och om kommunens krav ej följs innebär det 

vite för producenten. I många fall begär beställare redovisning via 
beräkningsverktyget EKA. 
 
För att ta reda på hur trenden för miljövänligare asfaltproduktion ser ut och få en 
bild av branschens tankar gällande miljö genomförs två intervjustudier. De 
intervjuade representerar beställare från olika kommuner samt ledande aktörer som 
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arbetar för de större företagen i branschen. 5 personer intervjuades från vardera 

kategorin.  
 

6.2 Intervju beställare 
Beställare som har varit med och utformat förfrågningsunderlag intervjuas för att 
få veta hur beställare tänker när de sätter kraven för ett anläggningsprojekt. 
Intervjuerna utförs både via mail och via personligt möte. De frågor som ställdes 
finns i bilaga 1. Samtliga svar redovisas i kap 7, resultat.  
 

6.3 Intervju producenter 
En kvalitativ undersökning genomförs där producenter och entreprenörer som 
arbetar med att producera asfalt intervjuas för att få veta om de investerar i 

miljöförbättrande åtgärder, hur de uppfattar beställares krav och vart de tror att 
trenden är på väg. Intervjuerna utförs både via mail och via personligt möte. Frågor 
som ställdes finns i bilaga 2. Samtliga svar redovisas i resultat, se kap 7. 
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7. RESULTAT 
 

7.1 Sammanställning asfaltproduktion, miljö och ekonomi 
Asfaltproduktionsbranschen har växt enormt sedan starten för mer än 100 år sedan. 
Det som ifrån början va en främmande teknik tas nu förgivet och 7,5 miljoner ton 
asfaltmassa läggs ut varje år. Asfaltbranschen påverkar miljön i allra högsta grad. 
Ett maskinlag som lägger varm asfalt förbrukar mer energi på ett arbetsskift än vad 
en genomsnittlig Svensk villa förbrukar på ett år och anläggningsbranschen var i sin 
helhet ansvarig för 2% av de totala koldioxidutsläppen från näringslivet år 2011.  
 
Det finns olika kategorier av asfaltmassa och dem är bra till olika ändamål. Kallasfalt 
avger minst koldioxidutsläpp och har lägst tillverkningskostnad. LTA-massor är 

under utveckling i Sverige. Jämfört med varm asfalt är LTA-massor att föredra då 
kvalitén än så länge har visat sig vara densamma medan både miljöpåverkan och 
tillverkningskostnad för LTA-massor är lägre. I Tabell 7.1 visas en sammanställning 
av de olika asfaltkategorierna. 
  
Tabell 7.1. Sammanställning av asfaltkategorier. 
 Varm asfalt LTA-massor Halvvarm asfalt Kall asfalt 

Temperatur 135-180°C 105-150°C 50–120°C < 50°C 

CO2-utsläpp 50 kg CO2/ton >50 kg CO2/ton 27 kg CO2/ton 15 kg CO2/ton 

Kostnad 550 sek/ton 490-510 sek/ton 400 sek/ton 270-280 sek/ton 

Vägtyp Alla  Alla Låg- och medel Låg 

 
Ett befintligt, stationärt asfaltverk har flera processteg där åtskilliga faktorer spelar 
in. Verk maskinisten måste vara kunnig och medveten om hur denne ska agera när 
råvarorna varierar samt vara aktsam så att inte övertemperering sker. Asfaltverket 
kan renoveras så att samtliga delar blir så energieffektiva som möjligt. 
Energieffektiviseringar via renovering är till exempel byte av brännare, extra 

isolering, regnskyddad kalldosering med mera.  
 
Vid byte av bränslekälla kostar brännaren runt 2-4 miljoner sek i inköpspris 
beroende på vilken typ av brännare som erfordras. Vid val av brännare måste 

lämplig bränslekälla avgöras. I Tabell 7.2 finns en kort sammanställning av de 
bränslekällor som denna rapport har undersökt. 

 
Tabell 7.2. Sammanställning av bränslekällor 

Bränslekälla Eldningsolja Tallbecksolja Bioolja Naturgas Träpellets 

Typ av 
bränsle 

Fossilt Förnybart Förnybart Fossilt Förnybart 

Pris 8,5 sek/lit 5 sek/lit 6 sek/lit - - 
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Studien visar att det finns många olika typer av asfaltverk i branschen och att de 

varierar i både pris och kapacitet. Det finns både stationära och mobila asfaltverk. 
Ett nytt stationärt asfaltverk har en dyr inköpskostnad på över 20 miljoner sek men 
är ofta energieffektivare än ett äldre asfaltverk.   

 
Miljöpåverkan kan även minskas genom att transporter ses över. Minskade 
transporter, inköp av miljövänliga transportmedel eller bara en justering i 
körningen kan bidra till en bättre miljö. 
 
Den största utmaningen för producenter är att avgöra vilken miljöförbättrande 
åtgärd som är mest lämpad för deras asfaltproduktion. Då det finns många 
valmöjligheter bör alla entreprenörer kunna göra något för att miljöförbättra sin 

asfaltproduktion. 
 

7.2 Svar från intressenter 
 

7.2.1 Beställare 

På den första frågan, Hur länge har du arbetat i anläggningsbranschen? var svaren 
varierade. Den som jobbat längst hade jobbat i över 40 år medan den som jobbat 
kortast tid hade jobbat i 10 år.  
 
På fråga två, Hur tänker ditt företag i projekteringsskedet när beläggningskvalitet och 

så vidare ska beslutas? beskrev de flesta att de ser på asfaltproduktion ur ett 

livscykelperspektiv. Alla beställare vill ha valuta för de pengar de investerar och de 
flesta vill ha asfalt av hög kvalitet så att driftkostnaderna hålls nere. Trafikverket 
har regelverk som stöttar vid val av beläggningstyp och i dessa regelverk ingår 
miljöaspekter. En beställare beskriver att de försöker ställa likvärdiga krav som 
branschen via krav i AMA och TDOK.  
 
Fråga tre, Prioriteras miljöfrågorna i ert företag och i så fall hur? svarade samtliga 
att de prioriterar miljöfrågorna. En av beställarna beskriver att de försöker ställa 
krav som gäller i hela kedjan. De tycker att det är viktigt att ställa krav i 
beställarrollen och att våga använda ekonomiska medel för att ställa de kraven. En 
annan av beställarna ställer miljökrav på de maskiner som får användas inom 
projektet. En tredje beställare använder ett bonussystem som låter producenter 

fakturera mer för varje minskad mängd koldioxid.  
 
Den fjärde frågan, Kommer det mycket krav ifrån regeringen och andra parter som 
tvingar kommuner att minska sina koldioxidutsläpp? visar att kommuner har 
generella krav som är satta av regeringen att förhålla sig till och att de ska jobba 
mot minskad miljöbelastning men att det inte finns några specifika mål som 
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kommuner måste förhålla sig till. En kommun har satt målet att vara 

koldioxidneutral till år 2025.  
 
På den femte frågan, Finns det en utökad budget för att möjliggöra en satsning på 

miljön? varierade svaren kraftigt. Två av de intervjuade svarade att det finns 
ekonomiska medel för miljöförbättrande åtgärder men fyra av de intervjuade 
svarade att det inte är någon dedikerad procent som går till miljön utan att ekonomi 
måste frigöras från andra poster för att möjliggöra en satsning på miljön.  
 
Fråga sex, Hur hanteras lagen om offentlig upphandling om unika krav ställs?, 
besvarades med att LOU alltid måste följas och att om miljökrav ställs så ställs dem 
så att producenter kan uppfylla kraven på ett eller annat sätt. En av de intervjuade 

berättade att de brukar ta hjälp av branschen för att få veta vilka krav som kan vara 
uppnåeliga. En annan beställare ansåg att det är synd att LOU förhindrar speciella 
krav. Till exempel kan inte beställare sätta krav på närproducerad asfalt eftersom 
samtliga aktörer på marknaden måste kunna uppfylla målen och inget företag får 
favoriseras. 
 
På fråga 7, Hur viktig är miljöfrågan för dig? svarade samtliga att miljö är en viktig 
fråga och att den berörs i det dagliga arbetet. En av de intervjuade svarade att man 
som beställare har ett ansvar att stimulera branschen till att utveckla metoder som 
gynnar miljön. 
 
Samtliga beställare svarar att miljökraven ökar på frågan, Hur ser trenden framåt 

ut, tror du? En av beställarna menar att utvecklingen går mot mer kalla och 
halvvarma beläggningar. En annan menar att vi idag går mer mot fossilfria bränslen 
och att energiåtgången stramas åt. Generellt tror beställarna på en utveckling för 
mer miljövänlig produktion och att utvecklingen kommer förbättra branschen lite 
för varje år som går. En beställare menar att en del kompetens saknas idag och att 
fler kommuner måste ställa krav samt att hela produktionskedjan bör granskas, att 
beställare bör ha koll på vart det frästa materialet tar vägen med mera.  
 
I sista frågan framgår svaret att fyra av fem känner till beräkningsverktyget EKA. 
En av beställarna använder det i en av sina nuvarande avtal.  

 

7.2.2 Producenter 

På den första frågan, Hur länge har du arbetat i anläggningsbranschen? hamnade 
snittet på 26 år, där den som jobbat kortast tid i anläggningsbranschen hade jobbat 
i 15 år. 
 
Fråga nummer två, Prioriteras miljöfrågorna i ert företag och i så fall hur?  besvarade 
samtliga företag med att miljöfrågan prioriteras. Flertalet av företagen är ISO-
certifierade vilket innebär att företagen följer ett regelverk och genomgår revision 
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varje år. Ett av företagen siktar på att vara grönast i branschen, ett annat företag 

följer upp sina CO2-utsläpp varje månad. Ett tredje företag försöker tänka på 
miljöfrågan vid inköp av nya fordon och då titta på fordon som drivs av el eller 
biogas. Många av entreprenörerna har börjat ställa om sina asfaltverk och byta 

uppvärmningssystem till biobränsle.  
 
På fråga tre, Har ni någon speciell miljöpolicy/miljöprofil? svarade samtliga att de 
har en miljöpolicy. Många av entreprenörerna har även en hållbarhetspolicy.   
 
Hur stor procent asfaltgranulat använder ditt företag i genomsnitt på ett år?. I denna 
fråga varierade svaret. Den entreprenör som låg på lägst återanvände 10% 
asfaltgranulat och den som använde mest asfaltgranulat återanvände upp till 20%, 

medianen hamnade på 17%.  
 
På den femte frågan, Kommer det mycket ökade krav ifrån beställare/ i anbud som 
handlar om att minska koldioxidutsläpp? svarade de flesta entreprenörer att det 
kommer krav men att det sker på en låg nivå. En aktör tyckte inte att det kommer 
mycket ökade krav och menade att det år 2018 endast var 14 av 290 kommuner som 
ställde klimatkrav i sin upphandling.   
 
Fråga sex, Finns det krav, förutom de beställare sätter, som ert företag behöver 
förhålla sig till? angav flera olika myndigheter och regler som asfaltproduktion 
måste förhålla sig till. Däribland reglerna i AMA, TDOK och miljöbalken samt 
Naturverket. Många företag har även interna regler att förhålla sig till. En aktör är 

certifierad av certifieringsorganet BF9K och måste därför förhålla sig till det. 
 
På frågan, Miljöcertifieringssystem är aktuellt inom byggbranschen, finns det något 
motsvarande inom anläggningsbranschen? Om inte, behövs det? svarade samtliga att 
de är miljöcertifierade. Det verkar inte finnas något motsvarande 
miljöcertifieringssystem likt Miljöbyggnad eller liknande och 
företagsrepresentanterna gav ett otydligt svar på om det behövs. 
 
På fråga åtta, Finns det en utökad budget för att möjliggöra en satsning på miljön 
inom företaget? svarade de flesta aktörer att de inte har en specifik budget för 
miljöförbättrande åtgärder men de flesta investerar i miljön kontinuerligt. Ett av de 

större bolagen har utvecklingspengar som kan sökas internt till intern utveckling. 
Ett annat bolag har ansökt om bidrag från Klimatklivet och därmed snabbt kunnat 
ställa om sin verksamhet till att bli mer miljövänlig.  Ett tredje bolag har anställt en 
hållbarhetsansvarig och på så vis investerat i miljön. Endast ett av fem företag har 
en investeringsbudget med miljöförbättringar.  
 



 
 

31 
 

Den nionde frågan, Hur viktig är miljöfrågan för dig? besvarades som mycket viktig 

av nästan alla entreprenörer. En av entreprenörerna menar att miljön är viktig men 
att det måste vara ekonomiskt försvarbart att agera för miljön som företag.  
 

När den tionde frågan, Hur ser trenden framåt ut, tror du? ställdes, svarade alla 
producenter att branschen har vaknat de senaste åren och att trenden framåt lägger 
fokus på miljön. En av producenterna svarar att asfaltbranschen varit väldigt 
konservativ men att branschen har vaknat och att de ekonomiska medlen från 
beställare har ökat för att möjliggöra en hållbarare produktion. En annan av 
aktörerna menar att det är viktigt att andra branscher fortsätter utvecklingen så att 
fossilfria bränslen kan ersätta fossila bränslen.  
 

Alla utom en aktör svarar ja när den sista frågan Känner du till beräkningsverktyget 
EKA? ställs. Några av de intervjuade är med och förvaltar och utvecklar verktyget. 
Två av producenterna anser att verktyget är lite omständligt för ovana användare 
och ett av företagen har därför framställt ett mer kundanpassat, externt 
webbverktyg som räknar ut koldioxidutsläpp för en inskriven beläggningsyta (Peabs 
hemsida).  
 

7.3 Sammanfattning intressenter 
Beställare vill ha valuta för de pengar de spenderar de flesta ser på asfalt ur ett 

livscykelperspektiv, dvs. att de vill ha låga driftkostnader och lång livslängd. 

Undersökningen visar att det inte kommer några direkta krav som beställare måste 

agera efter, att få beställare har en dedikerad budget för att förbättra miljön men 

att några beställare i branschen ställer miljökrav. De som ställer miljökrav gör det 

antingen via ett krav på minsta mängd koldioxidutsläpp eller via ett 

miljöbonussystem. 

 

Entreprenörernas svar gällande returasfalt gav ett medelvärde på 17% återvunnen 

asfaltgranulat. Flera av entreprenörerna har gjort satsningar på miljön, någon via 

bidrag och någon via satsningar internt inom företaget. 

Samtliga beställare och entreprenörer tycker att miljöfrågan är viktig men 

prioriterar den i olika grad. Alla tror att fokus på miljöfrågan ökar och de anser att 

beställarens krav behöver öka. Sammanfattningsvis kände 8/10 till 

beräkningsverktyget EKA.  
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I och med att asfaltproduktion årligen har en hög produktionsmängd kan minsta 

miljöförbättring göra enorm skillnad. Samhället är vant vid asfaltvägar och 
produktionsmängden kommer troligtvis inte avta på minst 20 år eftersom 
beläggningar idag har en genomsnittlig livslängd på 20 år och de beläggningar som 
produceras idag kommer behöva bytas eller lagas. De anledningar som skulle kunna 
orsaka en minskning av asfaltvägar skulle antingen vara om det kom en ny typ av 
beläggning, gjord på betong eller liknande, eller om trafiken radikalt skulle 
förändras så att användningen av hjulburna fordon skulle minska.  
 
De olika typerna av asfalt är svåra att jämföra med varandra då de har olika 

användningsområden. LTA-massor och varm asfalt har samma användningsområde 
men LTA har än så länge visat sig mer miljövänlig. I och med att LTA-massor är 
under utveckling i Sverige är det svårt att uppskatta hur metoden kommer att 
utvecklas men eftersom trenden är att minska koldioxidutsläpp utan att försämra 
asfaltens egenskaper, kommer troligtvis produktionen av LTA-massor öka. 
 
Ju längre livslängd en asfaltbeläggning har desto miljövänligare är den. Detta eftersom 
mängden koldioxid och energi vid tillverkning är konstant men utsläppen fördelas på 
de år beläggningen bibehåller sina tekniska egenskaper. Desto fler år beläggningen 

håller, desto mindre utsläpp blir det per år. 
 
Att montera ett regnskydd kring kalldosering känns som en självklar åtgärd. Rent 

praktiskt innebär ett regnskydd troligtvis lite mer jobb för den hjullastarförare som 
fyller doseringsfickorna men uppvärmningsprocessen skulle kräva mindre energi 
och stenen skulle troligtvis hålla en jämnare fukthalt vilket skulle underlätta i verk 
maskinistens arbete.  
 

Under utbildningen till att bli byggingenjör har en del fokus lagts på hur mycket 
värme ett material eller en produkt släpper igenom. Metall är ett material som 
släpper igenom mycket värme och därför bör asfaltverk isoleras ordentligt för att 
minska värmeförluster. I praktiken kan det vara svårt att isolera ett asfaltverk då 
ett asfaltverk är en stor maskin med många rörliga delar. 
 

Byte av brännare kan vara en lämplig åtgärd vid uppdatering av ett lite äldre 
asfaltverk. Vid byte av brännare måste livslängden på det befintliga asfaltverket och 
kvarvarande förbrukningstid av den befintliga brännaren beaktas så att ett 
ekonomiskt och hållbart val tas.  
 

Bränslesorterna tallbecksolja och bioolja räknas som förnybara restprodukter. 
Bränslesorterna är därför i nuläget fria från energi- och koldioxidskatter och anses 
som CO2-neutrala. Båda bränslesorterna är i dagsläget billigare i inköp än 
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eldningsolja och efterfrågan kommer sannolikt stiga eftersom trenden ser ut att öka. 

Om efterfrågan ökar och fler aktörer byter till dessa bränslekällor kan nyttan av att 
använda en restprodukt bli den bakvända. I biooljans fall ökar då efterfrågan på mat 
och andra växt- och animaliskt avfall.  

 
De ekonomiska uppskattningar som angivits är aktuella precis nu. Priser förändras 
ständigt och bör inte tas för allvarligt.   
 
De som intervjuats tillhör till den största delen entreprenörer och beställare från 
Stockholm och Uppsala området. Av denna anledning kan inte rapporten anses 
representera hela Sveriges asfaltbransch. Vissa aktörer har troligtvis koll på 
branschen i hela landet och har eventuellt svarat på vissa frågor med hänsyn till 

detta.  
 
Samtliga av de intervjuade bryr sig om miljön och detta medför ofta att de driver 
miljöfrågan i det företag de arbetar. Detta leder i sin tur till att företaget med större 
sannolikhet satsar på miljöfrågor. Eftersom de intervjuade tycker att miljöfrågan är 
viktig kan de ses som partiska och resultatet från intervjustudien blir även det 
partiskt.  
 
Metoderna som beskrivs när en kommun ska sätta miljökrav fungerar på två olika 
sätt. Vissa kommuner belönar producenten om denne jobbar för en bättre miljö 
igenom miljöbonus och andra kommuner sätter krav och straffar producenten med 
vite om producenten inte uppnår de målen. Vad som ger bäst resultat framgår inte i 

denna rapport då det kräver en särskild undersökning. 
 
Mängden återanvänt asfaltgranulat verkar ha ökat i resultaten från denna rapport 
(17%) jämfört med Trafikverkets rapport från 2015 (10%). De intervjuade 
representerar inte hela den Svenska asfaltbranschen men med tanke på de övriga 
intervjusvar som visat på att branschen har vaknat och att miljöfrågor fått mer 
fokus, kan det antas att den procentuella mängden återanvänt asfaltgranulat borde 
ökat sedan 2015.  
 
Syftet med att undersöka viljan att investera i tekniska lösningar anses vara uppfyllt. 
Likaså gäller syftet att sammanställa av relevant kunskap inom miljöförbättrande 

åtgärder inom asfaltproduktion. På grund av begränsad tid tas samtliga tekniska 
lösningar upp ytligt. Hela rapporten innehåller därför delar som kan fördjupas 
mycket mer. Viktigt att notera är även att det varit svårt att hitta informativa källor 
publicerade efter år 2016. 
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9. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
Beställare och producenter har börjat agera för en miljövänligare asfaltproduktion 

och viljan att investera i miljöförbättrande tekniker finns. Det ser ut som att trenden 
kommer att öka under de närmsta åren och samtliga intervjuade tycker att beställare 
bör ställa högre krav. Att beställare ska våga investera pengar i exempelvis 
miljöbonussystem. Granskning ur ett livscykelperspektiv kan leda till både ekonomiska 

fördelar och mindre påverkan på miljön då en lång livslängd leder till färre reparationer 
och mindre driftkostnader. 
 
Med avseende på de kommande miljökraven bör producenter inom snar framtid se 
över sina förmågor att minska sin miljöpåverkan. Rapporten visar att det finns flera 

sätt att gå tillväga och den största utmaningen för producenter blir att väja den 
teknik som passar deras företag bäst.  
 

9.1 Förslag på fortsatta studier 
Arbetet har väckt många nya frågor däribland hur de nya LTA-massornas 
tillsatsmedel påverkar miljön. Samtliga tillsatsmedel som används i asfaltindustrin 
bör bedömas ur ett miljöperspektiv och ett allmänt bedömningssystem bör 
eventuellt införas så att produkterna kan jämföras med varandra. Ytterligare förslag 
på fortsatta studier är att granska livslängden på olika asfalttyper och hur mycket 
utläggningstekniken påverkar den slutliga kvalitén.  
 

Asfaltbranschen bör generellt börja dokumentera och digitalisera sin verksamhet 
mer för att senare kunna följa upp vilken teknik och asfaltmassa som fungerar över 
en längre tidperiod. Möjligheterna till ökad dokumentation via exempelvis BIM kan 
granskas. 
 
Vid granskning av asfaltverkets olika processteg finns flera tekniska 
utvecklingsmöjligheter vilka ger möjligheter till fortsatta studier. Några förslag på 
fortsatta studier kan vara att undersöka hur mycket av den tillförda energin som 
försummas i värmeförluster, vad som kan göras med restprodukten filler, hur 
mycket uppvärmningsenergi ett regnskydd skulle bidra med, samt en noggrannare 
analys av de olika bränslekällor som finns på marknaden. Ett sista förslag på 
fortsatta studier är att undersöka mängden släppmedel som används samt se till 

möjligheterna att avvänja asfaltbranschen från att använda diesel som släppmedel.  
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B1.1 
 

BILAGA 1 

 

Frågor till beställare 
 

 Hur länge har du arbetat i anläggningsbranschen? 
 

 Hur tänker ditt företag i projekteringsskedet när beläggningskvalitet osv. ska 
beslutas?  

 
 Prioriteras miljöfrågorna i ert företag och i så fall hur? 

 

 Kommer det mycket krav ifrån regeringen och andra parter som tvingar 
kommuner att minska sina koldioxidutsläpp? 

 
 Finns det en utökad budget för att möjliggöra en satsning på miljön? 

 
 Hur hanteras lagen om offentlig upphandling om unika krav ställs? 

 
 Hur viktig är miljöfrågan för dig? 

 
 Hur ser trenden framåt ut, tror du? 

 

 Känner du till beräkningsverktyget EKA? 

 
  



B2.1 
 

BILGAG 2  
 

Frågor till producenter  
 

 Hur länge har du arbetat i anläggningsbranschen? 
 

 Prioriteras miljöfrågorna i ert företag och isf. hur? 
 

 Har ni någon speciell miljöpolicy/miljöprofil? 
 

 Hur stor procent asfaltgranulat använder ditt företag i genomsnitt på ett år? 
 Kommer det mycket ökade krav ifrån beställare/ i anbud som handlar om att 

minska koldioxidutsläpp? 
 

 Finns det krav, förutom de beställare sätter, som ert företag behöver förhålla 
sig till? 

 
 Miljöcertifieringssystem är aktuellt inom byggbranschen, finns det något 

motsvarande inom anläggningsbranschen? Om inte, behövs det? 
 

 Finns det en utökad budget för att möjliggöra en satsning på miljön inom 
företaget? 

 

 Hur viktig är miljöfrågan för dig? 
 

 Hur ser trenden framåt ut, tror du? 
 

 Känner du till beräkningsverktyget EKA


