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Förord 

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av 

Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Dessutom har projektet fått ekonomiskt stöd från Svensk 

Däckåtervinning (SDAB) och Rang-Sells Däckåtervinning. Stort tack till våra finansiärer! 

Särskilt glädjande för detta projekt är den stora uppslutning och engagemang vi mött från alla 

deltagare i projektet som spänner över hela kretsloppet från avfallsproducent till beställare och 

slutkund.  

• SDAB Svensk Däckåtervinning och Fredrik Ardefors, representant för avfallsproducent. 

• Ragn-Sells Däckåtervinning och Pål Hansen samt Anders Lindblom, återvinning av däck. 

• Trafikverket och Torsten Nordgren, beställare och slutkund. 

• PEAB Asfalt och Lars Jansson, tillverkning och utläggning asfalt. 

• RGS90 och Helena Nord, återvinningsföretag med inriktning på förorenat vatten och 

förorenade massor. 

• CBI Betonginstitutet och Lars Kraft samt Alexander Brandels-Eriksson, gummibetong. 

• LTU Luleå Tekniska Universitet och Tommy Edeskär, högskola och expert på återvunna 

däck. 

• Ecoloop och Josef Mácsik, konsult och specialist på materials innehåll och egenskaper.  

• Novus Ecsosystems och Ingemar Eklöf, nätverkare, kommunikatör och innovatör.   

Stort tack för allas bidrag!   

Relativt tidigt i projektet kunde vi också identifiera vilka de prioriterade utvecklingslinjerna är och för 

flera av dessa hade vi en så stabil grund att tre av dessa så här långt har resulterat i utformningen av 

fortsatta utvecklingsprojekt. För två av dessa föreligger nu ansökningar inom RE:Source Utlysning 2 

samt en ansökan inom RE:Source Enskilt projekt. Dessa steg var inte planerat från start och ligger 

utanför den egentliga målbilden men desto mer glädjande att vi kommit så långt med det fortsatta 

arbetet. 

Tyvärr gick Anders Lindblom Ragn-Sells bort under projektets gång vilket vi beklagar djupt och vi 

saknar alla både hans godmodiga och vänliga sätt som en outsinlig källa till kunskaper och 

erfarenheter.      

Linköping maj 2017 

 

Fredrik Hellman 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Intern/extern peer review har genomförts 24 maj 2017 av Fredrik Ardefors. Fredrik Hellman har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Björn Kalman har därefter granskat 

och godkänt publikationen för publicering 26 maj 2017. De slutsatser och rekommendationer som 

uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s 

uppfattning. 

 

 

Quality review 

Internal/external peer review was performed on 24 May 2017 by Fredrik Ardefors. Fredrik Hellman 

has made alterations to the final manuscript of the report. The research director Björn Kalman 

examined and approved the report for publication on 26 May 2017. The conclusions and 

recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as 

an authority. 
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Sammanfattning 

Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner – bättre resursutnyttjande av ett högvärdigt 

material 

av Fredrik Hellman (VTI), Ingemar Eklöf (Novus Ecosystems) och Lars Kraft (CBI) 

 

Gummi har särskilda egenskaper i förhållande till andra material. När uttjänta däck återvinns erhålls 

olika produkter som till stora delar har kvar sina gummiegenskaper. Det är till exempel mjukt, har 

isolerande och dränerande förmågor samt återfår sin ursprungliga form efter en belastning förutom att 

det är beständigt över tid. Dessa egenskaper kan utnyttjas för att framställa produkter och 

konstruktioner med unika kvaliteter, till exempel produkter som tål större deformation utan att gå 

sönder, som dämpar vibrationer och buller, som har en isolerande förmåga, har renande och 

stabiliserande förmågor. 

I anläggningsbranschen har man traditionellt mest utnyttjat antingen obundna granulära material, (sand 

och bergmaterial) eller bundna material (asfalt, betong). Gummimaterial i form av exempelvis 

granulat, däckklipp eller hela däck erbjuder möjligheter att utföra nya typer av anläggnings-

konstruktioner med speciella fördelar i förhållande till de traditionella konstruktionerna. Välkända 

exempel på hur man skapat en ny typ av konstruktioner baserat på gummits speciella egenskaper är 

konstgräsplaner med gummigranulat och fallskyddande lekplatsbeläggningar.  

Det finns stora potentialer att utveckla anläggningskonstruktioner med unika egenskaper där det 

återvunna materialet utgör eller till del ingår och som kommer bli efterfrågat för sin funktion och 

lönsamhet.  

Ett grundläggande problem, oavsett tillämpningar, är att det handlar om två olika värdekedjor och 

någon naturlig länk för att knyta samman dessa saknas. Den ena värdekedjan är utförande och 

anläggande av väg och anläggningskonstruktioner och den andra är återvinning av avfall och 

restprodukter. Dessa värdekedjor har traditionellt helt olika fokus på syfte och mål med verksam-

heterna varför det önskvärda förhållandet med både ”push and pull” inte naturligt uppstår. För att 

skapa denna länk måste någon part ta ansvar för det behov och den roll som uppstår i 

skärningspunkten mellan värdekedjorna. Vem som tar denna roll är den springande frågan för 

vidareförädling, tillverkning och utförande där återvunna däck helt eller till del utgör råvaran.  

En av utgångspunkterna för detta projekt, i förhållande till tidigare rapporter och utredningar, är att 

baserat på ovanstående beskrivning av värdekedjor, har mer fokus lagts på slutanvändarens behov 

samt krav på funktionalitet och ekonomi på den slutliga konstruktionen. Syftet är att skapa 

förutsättningar och motiv för att någon part ska vara beredd att driva utvecklingen vidare och fylla den 

roll som innebär att värdekedjorna länkas samman. Följande egenskaper och tillämpningar prioriterats: 

• förbättra hållbarheten och stabiliteten i eller i anslutning till väg- och markkonstruktioner i alla 

skikt av konstruktionerna 

• vibrations- och bullerdämpning samt flexibilitet i produkten och konstruktionen 

• isolerande förmågor 

• renande förmåga 

• lättare produkter och konstruktioner. 

Vi kan redan i denna fas identifiera att det finns positiva ekonomiska, tekniska/funktionella, miljö- och 

klimatpåverkansaspekter att vinna men att det i samtliga fall kräver mer forskning, men till olika grad. 

Ytterligare förutsättningar vi har att förhålla oss till är de påverkansfaktorer som generellt gäller för all 
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typ av återvinning. Det gäller hantering av övergripande styrmedel, säkerställda metoder för värdering 

av miljö- och klimatpåverkan samt kommersiella förutsättningar för att nämna några. Specifikt bör 

teknik och metoder utvecklas parallellt med affärs- och ansvarsförhållanden där tillämpningar av 

offentliga upphandlingar är en viktig faktor. Upphandlingar bör utformas så att det framförallt är 

prestanda, funktion och ekonomi som är utvärderingsparametrarna, oavsett om ursprunget på råvaran 

för konstruktionen baseras på alternativa, återvunna material eller jungfruliga material. Trafikverket 

och kommunerna som alla lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) är potentiellt de största 

beställarna och slutkunderna och utvecklingsarbetet med att förändra tillämpning av upphandlingar 

ska ske i samverkan med dessa.   

Oavsett vilka möjligheter som finns att förändra och utveckla de omnämnda påverkande faktorerna 

och vilka tillämpningar som blir aktuella, gäller att ge svar på den avgörande frågan för att återvinning 

av däck ska bli kommersiellt intressant. Vilka fördelar har produkter som innehåller återvunna däck 

jämfört traditionella produkter?  
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Summary 

Recycled tires in civil engineering structures – better use of a high-quality material   

by Fredrik Hellman (VTI), Ingemar Eklöf (Novus Ecosystems) and Lars Kraft (CBI) 

 

Rubber has special properties compared to other materials. When used tires are recycled it results in 

products which largely retains the original technical characteristics of rubber. It is, for example soft, 

insulating, regains its original shape after a load and is durable. These properties can be utilized to 

produce products and structures with unique properties. For example; products that can withstand 

greater deformation without breaking, which dampen vibrations and noise, which has an insulating 

ability, purifying and stabilizing abilities and products. We can also add that it is persistent over time. 

The construction industry has traditionally used mostly either unbound granular materials, (sand and 

rock material) or bound material (asphalt, concrete). Rubber material in the form of granules, for 

example, tire clip or the entire tyre offers unparalleled opportunities to perform new types of civil 

engineering structures with special advantages compared to traditional structures. Well known 

examples of how to create a new type of constructions based on the specific properties of rubber are 

artificial grass with rubber granules and appropriate soft protective coatings for playgrounds. 

There are great potentials to develop constructions with unique properties where recycled material 

forms or is part of the construction, and will be wanted for its function and become profitable.  

A basic problem, regardless of applications, is that this involves two different value chains and a 

natural link between these are missing. One value chain is construction and civil engineering and the 

other is the recycling of waste and residue products. These value chains have traditionally completely 

different focus in aim and purpose for businesses, so the desirable relationship with both “push and 

pull” is not naturally occurring. To create this link, some party must take responsibility for the need 

and the role that arise at the intersection of these value chains. Who takes this role is the leaping issue 

for further processing, manufacturing and managing where recycled tires wholly or partly constitute 

the raw material. 

One of the starting points for this project, in relation to previous reports and investigations, is that 

based on the above description of value chains, more focus has been placed on the end user’s needs as 

well as requirements for functionality and economy on the final construction. With the aim of creating 

conditions and motives for any party to be prepared to manage the development and fulfill the role of 

linking the value chains. 

The following features and applications are prioritized: 

• improve the sustainability and stability of or related to road and underground structures, in all 

layers of the structures 

• vibration and noise reduction as well as flexibility in product and design 

• insulating abilities 

• purifying ability 

• lighter products and designs. 

We can already at this stage identify that there are positive economical, technical/functional, 

environmental and climate impact issues to gain but it will require more research in all cases, to 

different degrees. Additional conditions we should relate to are the influencing factors that generally 

applies to any type of recycling. It is about the management of governmental instruments, methods of 

valuation of environmental and climate impact and commercial opportunities, to name a few. 
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Specifically, the development of technologies and methods, should be done parallel with business and 

responsibilities where applications of public procurement are crucial factors. Procurement should be 

designed so that evaluation primarily is based on performance, function and economics, regardless of 

whether the origin of the raw material of the design is based on alternative recycled materials or virgin 

materials. The Swedish Transport Administration and municipalities, both of which are under LOU 

(Law of public procurement), are potentially the largest clients and end customers. The development 

work for changes in the application of procurement will take place in cooperation with them.  

Regardless of the possibilities for change and developing, it is important to provide answers to the 

crucial issue for recycling of tires to be commercially interesting. What benefits have products that 

consists of recycled tires have compared to traditional products? 
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1. Introduktion 

Av Fredrik Hellman 

Årligen samlas drygt 85 000 ton använda däck in för återvinning (2016 SDAB) varav mellan 40 % till 

60 % går till energiutvinning (varierar mellan år). Resterande mängder vidareförädlas till gummi-

granulat, däckklipp eller annan återvinning. Att däck i så stor utsträckning går till energiutvinning är 

ingen önskvärd utveckling då däck är ett högvärdigt material och en resurs vi bör använda på ett bättre 

sätt. För att undvika att en ökande mängd däck går till energiutvinning behöver nya återvinnings-

alternativ utvecklas och redan kända tillämpningar uppdateras, anpassas samt sättas i nya samman-

hang, vilket är i enlighet med kravet på att våra gemensamma resurser måste nyttjas på ett bättre sätt.   

I början på 2000-talet fokuserade forskningen i Sverige på användning av däckklipp i anläggnings-

konstruktioner. Användningen av däckklipp fick främst genomslag i sluttäckningskonstruktioner av 

deponier, uppställningsytor, gummiasfalt. obundna material i vägar och andra markkonstruktioner 

(t.ex. bullervallar). Andra användningsområden är sportanläggningar, konstgräsplaner och ridbanor. 

Sedan 2006 har en del av den forskning som bedrivits inriktats på pyrolys och devulkanisering. 

Framsteg har gjorts som i framtiden kan möjliggöra återvinning av gummimaterialet in i nya 

gummiprodukter. 

Ett exempel på utveckling som drivits under en längre tid men som inte nått ett kommersiellt genom-

brott i Sverige är gummiasfalt i slitlagerbeläggningar. Där har återvunna däck i gummimodifierat 

bitumen använts i viss omfattning. Utfallet från dessa försök har inte varit odelat positiva varför en 

omsvängning skett och nu är det mer intressant att utveckla användning i asfaltbundet bind- och 

bärlager. Skälet till detta är att man noterat att sprickbildningen minskar och därmed får längre 

hållbarhet/livslängd och mindre underhållskostnader (VTI rapport 803).   

Användning i banvallar och under räls är andra möjliga applikationer där återvunnet gummi i olika 

form kan förbättra livslängden för konstruktioner som utsätts för pulserande laster som trafik och 

rälsburen trafik utgör. Ytterligare behov är att minska vibrationerna så att känslig infrastruktur skyddas 

och bullerdämpande effekter. Exempel på vibrationskänsliga områden kan vara närhet till historiska 

byggnader, bebyggelse, industri och vibrationskänsliga jordarter (kvicklera). Andra användnings-

områden är iblandning av gummi i betong för att skapa en mer flexibel produkt som dessutom kan 

vara isolerande, tryckutjämning för arbets- och lagringsytor på instabil mark, dränerande lager där risk 

för stora vattenflöden råder etc. 

1.1. Syfte och omfattning 

Syftet med detta projekt är att identifiera fler för Sverige nya användningsområden där vidareförädlat 

material från återvunna däck efterfrågas för sina egenskaper. Där hänsyn tas till klimat- och miljö-

påverkan, funktionella behov och krav, ekonomiska förutsättningar samt sammantaget potentialen i 

form av avsättningsmöjligheter och affärsmodeller som stödjer respektive aktörs verksamhet.  

De områden som presenteras och diskuteras i denna rapport är områden som bedöms intressant ur ett 

svenskt perspektiv för användning av uttjänta däck. Dessa områdena är: 

• Miljö- och klimatpåverkan samt arbetsmiljö (Ingemar Eklöf och Fredrik Hellman) 

• Kommersialisering, upphandlingsformer, övergripande styrmedel samt benchmarketing 

(Ingemar Eklöf) 

• Gummiinblandning i betongprodukter (Lars Kraft) 

• Vägunderbyggnad, utfyllnad samt ersättning av obundna stenmaterial (Fredrik Hellman) 

• Vibrations- och bullerdämpning av spårbunden trafik (Fredrik Hellman) 
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• Cykel- och gångvägar med grön profil (Ingemar Eklöf) 

• Gummiasfalt (Björn Kalman) 

• Rening av förorenat vatten och för stabilisering av metaller i förorenade massor (Ingemar 

Eklöf) 
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2. Miljö- och klimatpåverkan samt arbetsmiljö 

Av Ingemar Eklöf och Fredrik Hellman 

I samtliga fall där återvunna material används som råvara för nya produkter eller i konstruktioner råder 

en större bevisbörda för dessa materials klimat- och miljöpåverkan än för jungfruligt material. Det 

innebär att det måste göras extra hänsynstaganden vid bedömningen av tillämpningarna.  

Återvunna däcks innehåll, emissioner och hälsa är väl undersökta men det krävs längre uppföljningar 

för att säkerställa att oönskad påverkan minimeras. Därtill krävs att metoder för LCC (livscykelanalys) 

och LCA (miljösystemanalyser) måste utvecklas och förfinas samt att samma jämförelsegrund för 

jungfruligt material och återvunnet material tillämpas.  

Den miljö- och klimatpåverkan som uppkommer vid användning av återvunna däck har studerats i stor 

omfattning och studier pågår fortlöpande, bl.a. har laktester utförts på vanlig asfalt och gummi-

modifierad asfalt (Larsson 2008) Det har konstaterats att båda materialen uppvisar låga halter av alla 

de analyserade ämnena.   

Det finns en risk med att en del av de återvunna däcken är av sämre kvalitet beroende på import som 

sker utanför de auktoriserade återförsäljarnas kanaler. Dessa däck kan innehålla icke önskvärda ämnen 

som PAH:er vilket kräver en bättre differentiering (källsortering) av däcken som ska användas som 

råvara för konstruktioner och produkter. 

Ett allvarligt förhållande råder då återvunna däck, inte minst från massmedias sida, betraktas som 

farligt. Denna brist på förtroende från massmedia, och som i sin tur påverkar allmänhetens 

uppfattning, innebär att det återkommande dyker upp ”larmrapporter”. Då återvunna däck har en 

emotionell negativ laddning och det råder dålig acceptans för kunskapsläget så påverkar det i än högre 

grad att alla tillämpningar måste valideras och verifieras ur alla tänkbara perspektiv i förhållande till 

de direkta krav som ställs från myndigheter och andra intressenter. Att dessa krav tillgodoses och 

behov tillfredsställs måste då också kommuniceras gentemot massmedia, myndigheter och alla andra 

involverade aktörer. Den rapport som gjordes av IVL (Magnusson m.fl.) 2016a, på Naturvårdsverkets 

uppdrag, utpekade återvunna däck i granulatform som används på konstgräsplaner som en av de 

största källorna till förekomsten av mikroplaster i våra hav. Mycket tyder nu på att tidigare 

presenterade siffror om konstgräsplaner som potentiell källa för denna spridning inte är verifierat och 

det står också klart att kunskapsläget är lågt varför fortsatt forskning nu bedrivs.  

En utredning utförs av Simon Magnusson, industridoktorand vid Luleå tekniska universitet. Utred-

ningens syfte och mål är att studera vilka föroreningar som kan spridas från konstgräsplaner. I ett 

första steg har man installerat mätutrustning, lysimetrar, under två konstgräsplaner och utfört 

mätningar under ett års tid. Slutrapporten, påvisar att inga höga halter av zink eller andra tungmetaller 

har påträffats i det vatten som dränerat genom grusmaterialen under planen. Det var heller inga större 

skillnader mellan nytt gummigranulat eller granulat tillverkat av återvunna däck vad gäller lakning av 

de undersökta ämnena. Undersökningen går nu vidare med att undersöka förekomst av partiklar i 

brunnarna från dräneringen (bl.a. Magnusson S. Lic Thesis 2016b).   

En lång rad forskningsstudier har under åren gjorts på hur återvunnet däckgummi påverkar oss, och 

det finns inget som pekar på någon stor negativ inverkan på hälsan. Till exempel har tre aktuella 

studier från EU (Echa 2017), USA (Weisman & Lofy, 2017) och Nederländerna (Oomen & de Groot, 

2016) nyligen granskat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner, och dragit slutsatsen att användning av 

materialet inte medför några ökade hälsorisker. Även Naturvårdsverket (Wallberg mfl 2016) har 

studerat frågan och, utifrån de fakta och den kunskap som finns tillgängligt i nuläget, inte kunnat 

påvisa några säkerställda samband. 

Arbetsmiljö har varit en återkommande fråga kring gummiasfalt och flera undersökningar har gjorts 

under åren 2012 till 2016 av Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Umeå och Örebro och Lund. Den 

senaste undersökningen gjordes av Albin m.fl. (2016) på Arbets- och miljömedicin i Lund. 
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Sammanfattningsvis sågs ingen skillnad mellan perioder med arbete med vanlig asfalt och 

gummiasfalt hos de 31 arbetare som undersökts vid bådadera, detta gällde såväl symptom, 

lungvolymer, inflammation, oxidativ belastning som DNA-skada. Experimentella studier visar dock 

att vid samma temperatur var partikelhalterna högre för gummi- än standardbitumen. Halterna från 

gummibitumen vid 140 C, var dock lägre än från standardbitumen vid 160 C. Studien visar att det är 

angeläget att hålla asfalttemperaturen så låg som möjligt. 
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3. Kommersialisering 

Av Ingemar Eklöf 

Ett grundläggande problem, oavsett tillämpningar, är att det handlar om två olika värdekedjor och en 

naturlig länk för att knyta samman dessa saknas. Den ena värdekedjan är utförande och anläggande av 

väg- och anläggningskonstruktioner och den andra är återvinning av avfall och restprodukter. Dessa 

värdekedjor har traditionellt helt olika fokus på syfte och mål med verksamheterna varför det 

önskvärda förhållandet med både ”push and pull” inte naturligt uppstår. För att skapa denna länk och 

detta förhållande måste någon part ta ansvar för det behov och den roll som uppstår i skärningspunkten 

mellan värdekedjorna. Vem eller vilka som tar denna roll är den springande frågan för vidareförädling, 

tillverkning och utförande där återvunna däck helt eller till en del utgör råvaran.             

Att kunna påvisa mervärde och/eller mernytta för konstruktioner och produkter är ytterligare en av de 

avgörande faktorerna, oavsett vilken tillämpning som gäller, om kommersialisering och användning i 

stor skala av återvunnet material ska kunna åstadkommas. Slutkundens och beställarens huvudmotiv 

till att använda och bekosta en konstruktion där återvunna däck används är att den har funktionella 

fördelar samt att den kan utföras till likvärdig eller lägre kostnad än att välja ett traditionell 

material/produkt och metod.  

Därutöver ska miljö- och arbetsmiljörisker vara under kontroll, klimatpåverkan vara likvärdig eller 

helst mindre och en acceptans ska finnas av samtliga inblandade aktörer.  

I flera av de utvecklingslinjer vi prioriterat är det då inte enbart produktens eller konstruktionens 

direkta kostnad för tillverkning och/eller utförande som ska värderas och bedömas. För att få en 

rättvisande bild måste kostnaden för konstruktionens totala livslängd samt de underhållskostnader som 

uppstår också vägas in (se mer i t.ex. Karlsson m.fl. (2011).   

En förutsättning för att skapa marknadsmässiga förutsättningar är tillämpning och hantering av Lagen 

om offentlig upphandling (LOU) då Trafikverket och landets kommuner är de största beställarna av 

vägar och relaterade konstruktioner. Ofta sker upphandling med hänvisning till regelverk och 

referensverk som tillämpas för konstruktioner (se mer i Nilsson, 2008 och Hansson, 2010).  

Kan rimliga och rättvisande förutsättningar, mellan alternativa och återvunna material i förhållande till 

jungfruliga material, skapas i upphandling och regelverk, kommer per automatik ansvarsförhållanden 

mellan inblandade aktörer och sin tur affärsmodeller att utvecklas. Informationen nedan är 

sammanställd och baserad på information och intervjuer med representanter från Trafikverket och 

Swedavia samt gällande regelverk för offentliga upphandlingar. SFS 2016:1145 ”Lagen om offentlig 

upphandling”(LOU). 

3.1. Upphandlingsformer 

Alla typer av offentliga verksamheter är ansvariga att följa Lagen om offentlig upphandling inklusive 

sådana affärsdrivande verksamheter som är delägda med privata aktörer. De grundläggande 

förhållanden som en upphandlade part har att förhålla sig till är att leverantörer ska behandlas på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt upphandlingarna ska genomföras på ett transparant och 

öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet 

iakttas. 

Omfattningen av offentliga upphandlingar som berör konstruktionsarbeten är inte känd men 

Trafikverket upphandlar årligen arbeten för utförande av vägar till ett värde mellan 20 till 25 miljarder. 

Den statistik som finns gäller för asfaltbeläggningar i Sverige där Trafikverket representerar 55–60 % 

av det totala upphandlade värdet, kommunerna 30–35 %, Swedavia ca 5 % och resterande del på några 

få procent är privata aktörer och företag.  

De grundformer som kan tillämpas beskrivs nedan och styrs av tröskelvärden som anges av EU. 
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3.1.1. Öppen upphandling/ Öppet förfarande:  

Är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Upphandlingen annonseras ut och inga 

förhandlingar får förekomma. 

3.1.2. Selektiv upphandling/ Selektivt förfarande:  

Upphandlingen sker i två steg. (a) Annonsering med inbjudan att delta. I annonseringen ska specifika 

krav på leverantörerna anges. Ansökningar kommer in från alla som vill delta. (b) Ett antal leveran-

törer väljs ut bland dem som uppfyller kraven och till dessa skickas sedan förfrågningsunderlaget ut. 

Inga andra än de inbjudna leverantörerna får lämna anbud och inga förhandlingar får förekomma. 

3.1.3. Förhandlad upphandling/ Förhandlat förfarande 

Detta är en typ av selektiv upphandling, som ovan, men där man kan ta upp förhandling med en eller 

flera leverantörer. Efter kvalificeringen inbjuds leverantörerna att lämna anbud eller till förhandling. 

3.1.4. Upphandling under tröskelvärdet 

Kan ske på följande sätt 

• Förenklad upphandling/ Förenklat förfarande 

Är en upphandling som är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Offentliggörande 

ska ske i en elektronisk databas och/eller i rikstäckande media. Förhandling får ske med en 

eller flera anbudsgivare 

• Urvalsupphandling/ Urvalsförfarande 

Alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud varefter vissa av de sökande 

inbjuds till anbudsgivning. Denna upphandlingsform ska annonseras i en elektronisk databas 

och ansökningsperioden får inte vara kortare än tio dagar från det att inbjudan publicerades. 

Upphandlingsformen motsvarar selektiv upphandling men för lägre belopp. 

• Direktupphandling 

Direktupphandlingsgränsen är sedan 1 januari 2016 534 890 kronor för organisationer som 

lyder under LOU och 993 368 kronor för organisationer som lyder under LUF eller LUFS 

(Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna).  

3.1.5. Innovationsupphandling -ytterligare ett alternativ  

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att premiera nytänkande, utveckling och för att 

åstadkomma en sådan långsiktig utveckling. Författning om formerna för denna typ av upphandling 

kom 1 januari 2017. Den typen av upphandlingar kan exempelvis användas när en upphandlande 

myndighet eller enhet har: 

• behov som kan tillgodoses av marknaden, men där leverantörer har idéer om förbättringar och 

alternativa lösningar 

• behov av lösningar som är nära eller nya på marknaden, där den upphandlande myndigheten 

eller enheten agerar som första kund, eller 

• behov av lösningar som är långt från marknaden, där det krävs utveckling och kanske till och 

med forskning för att leverantörerna ska få fram en ny lösning. 

Olika sammansatta former av dessa grundformer kan tillämpas och bygger då bland annat på att det 

sker i samarbete med och enligt överenskommelser med anbudsgivare. Inte sällan är då grundformen 

Förhandlad upphandling eller Direktupphandling, där färre anbudsgivare är involverade. 
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3.1.6. Funktionsupphandling 

Funktionsupphandlingar bör omnämnas och avser sådana upphandlingar där kraven är riktade mot den 

funktion produkten eller konstruktionen ska inneha. Det innebär att anbudsgivaren får ta ett större 

ansvar och har en större frihet för utförande och tillverkning som då i mindre grad är detaljstyrt av 

beställaren.      

3.1.7. Sammanfattning upphandlingsformer 

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheter finns inom befintliga upphandlingsföreskrifter att 

genomföra upphandlingar som omfattar alternativa material och metoder. Utmaningen är dels 

kompetens- och kunskapsläget hos upphandlade enhet och bland anbudsgivare som att dessa former 

kräver mer arbete och engagemang än vad traditionella metoder innebär.  

Med referens till benchmarking i andra länder så har tillämpningen av utvärderingsparametrar utgjort 

ett viktigt styrmedel. Anbudsgivaren har exempelvis erhållit extra poäng i utvärdering om denne 

kunnat påvisa och garantera att återvunnet material används i konstruktionen med bibehållna krav på 

konstruktionens prestanda, funktionalitet och ekonomi. 

3.2. Trafikverkets strategier och tillämpningar av upphandlingsformer 

Trafikverket strävar mot en mer renodlad beställarroll vilket resulterat i att andelen totalentreprenader/ 

fasta priser (både för utförande som konsulttjänster) fortlöpande ökar. I nuläget utgör dessa ca 60 % av 

den totala upphandlade mängden i kr räknat. Sett ur perspektivet att 2010 var den andelen i stort sett 

noll har utvecklingen gått fort.  

Syftet är att; 

• öka konkurrensen 

• minska kostnaderna 

• öka hållbarheten 

• stimulera innovationskraft 

• öka produktiviteten 

• överföra större ansvar på entreprenörer och leverantörer. 

En väsentlig del för att styra utvecklingen är former av upphandling samt utvärdering och uppföljning 

av utförandet. Detta beskrivs av bl.a. Österström och Nilsson (2016) och Karlsson och Wennström 

(2012). Samtliga affärsformer utvecklas; ersättningsformer, entreprenadformer, upphandlingsformer 

och samverkansformer. Alltmer tillämpas totalentreprenader som omfattar både projektering och 

byggande. Dessutom har två nationella nivåer för samverkan inom kontraktet har tagits fram i samråd 

med branschen. 

• Samverkan bas. Inom ramen för kontraktet sätter beställare och leverantör gemensamma mål, 

gemensamma konflikthanteringsrutiner och arbetssätt. Allt för att skapa ett nära samarbete 

som ökar både effektivitet och trivsel. 

• Samverkan hög. Ett paket av affärsformer som omfattar att entreprenören upphandlas tidigt, 

parterna tar gemensamt fram ett riktpris och delar sedan på vinst och förlust. Dessutom sker en 

rad aktiviteter inklusive samverkansbas för att skapa ett bra team med god förmåga till 

innovation och nytänkande. 

Oavsett form av upphandling kan bonus och viten tillämpas. Viten utgår motsvarande om tidplaner 

inte hålls eller om man i övrigt inte uppfyller de krav som ställts i upphandlingen eller de utfästelser 

som entreprenör gjort. 
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En modell håller på att utvecklas för att kunna kvalificera/diskvalificera anbudsgivare. Motsvarande 

som i utvärderingen granskas sådana aspekter som entreprenörs hållbarhetsarbete generellt (miljö, 

klimat, socialt) samt den ekonomiska aspekter som stabiliteten, kapaciteten och kostnadseffektivitet. 

Främst riktar dock Trafikverket in sig på kontraktskrav som följs upp noggrant och om leverantören 

inte lever upp till kraven kommer detta på sikt ha påverkan på kommande kvalificeringar i 

upphandlingar. 

En ytterligare modell har utvecklats för att värdera och mäta klimatpåverkan. Därtill har också 

kravhanteringen i affärerna förfinats och utvecklats. 

3.2.1. Status utveckling offentliga upphandlingar och genomförande Trafikverket  

I den utveckling som nu fortfarande pågår, från att driva i egen regi till en renodlad beställarroll, har 

Trafikverket kommit en lång bit på vägen. Utmaningar kvarstår och det är främst förknippat med att 

föra ut budskapet i organisationen samt att få de operarationellt ansvariga att använda och tillämpa de 

principer och verktyg som fortlöpande utvecklas. Det senare har bekräftats vid intervjuer med 

entreprenörer, att de operationellt ansvariga inom Trafikverkets regioner i stor utsträckning håller fast 

vid traditionella inarbetade upphandlingsformer. Det har också visat sig att beroende på typ av objekt 

och omfattning är det inte heller motiverat att genomföra de mer komplicerade upphandlingsformerna 

då vinsterna med detta inte uppväger merarbetet.   

En klar förväntan uttalas från Trafikverket att entreprenörer och andra leverantörer i högre grad, än 

vad som hittills varit gällande, ska ta initiativ till utvecklingsprojekt och visa innovationskraft.   

Trafikverket genomför upphandling för vägnätet årligen till ett värde av ca 20–25 miljarder kr. De tre 

största leverantörerna är i turordning Svevia, PEAB samt Skanska. (Uppgift från Trafikverket)   

Total antalet offentliga upphandlingar som årligen genomförs i Sverige uppgår till ca 220 000 st till ett 

samlat värde av 660 miljarder kr. (SCB statistik 2015). 

3.3. Regelverk och referensverk 

AMA anläggning är ett referensverk som ges ut av Svensk Byggtjänst 

(https://byggtjanst.se/tjanster/ama/ama-anlaggning) med texter som beskriver krav på material, 

utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten inom bygg och anläggningsbranschen. Dessa krav 

uppfattas av branschen som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt 

utförande. AMA används regelbundet av beställare i upphandlingsunderlag som kravspecifikation, inte 

minst inom offentlig sektor. 

AMA började utvecklas redan 1945 och genomgår fortlöpande förändringar och utökningar för att 

idag omfatta i stort sett alla moment i bygg- och anläggningsprojekt, från utförande till administrativa 

föreskrifter. 

Vad gäller själva utförandet av anläggningskonstruktioner är föreskrifterna till övervägande del 

baserade på jungfruligt material. Även om den slutliga funktionaliteten på konstruktionen väl 

uppfyller eller överskrider de krav som anges i AMA, och restprodukter eller annat avfall till del eller 

helt utgjort byggmaterialet, så är regelverket till liten del anpassat de alternativa materialens 

egenskaper. 

De alternativa material som behandlas i AMA är masugnsslagg, krossad betong och asfaltsgranulat. 

När det gäller andra alternativa material krävs att man genom egna tester kan visa att materialen 

fungerar tillfredställande i jämförelse med standardmaterial. 
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4. Övergripande styrmedel  

Av Ingemar Eklöf 

De förutsättningar och förhållanden som råder kring återvinning av avfall och restprodukter för 

konstruktionsändamål, där återvunna däck inkluderas, innefattar betydligt mer än teknik och 

utförande. Några av dessa faktorer beskriver vi i avsnitten ”Miljö och klimatpåverkan samt 

arbetsmiljö” och i avsnittet ”Kommersialisering”. Grundläggande, i stort sett oavsett vilken typ av 

återvunna material, är de gällande övergripande styrmedel samt hur de tillämpas. 

I Sverige är dessa styrmedel inte så väl utvecklade som vi kan se exempel på från många andra länder. 

Medvetenheten i dessa länder om styrmedlens betydelse och att man från politiskt håll verkat för en 

anpassning har fått till resultat att återvunnet material används i betydligt mycket större utsträckning 

för konstruktionsändamål.  

I Sverige gäller i dagsläget mer av förhållandet att de parter som strävar för en mer utvecklad 

återvinning tvingas till att jobba mot myndigheter både på det lokala, regionala som det nationella 

planet. För att återigen relatera till utvecklingen i andra länder har den relationen mer präglats av att 

man jobbat med varandra vilket stöttas av att de olika myndigheterna har haft en samordnad 

uppdragsbeskrivning från de styrande organen.  

Nedanstående översikt visar på de inbördes förhållanden som råder mellan de olika påverkande 

faktorerna. Vi kommer inte i detta projekt att fördjupa oss i de specifika styrmedlen. Vad vi vill påvisa 

är att det är av stor vikt att mer samordning sker mellan de intressenter och aktörer som har avfall och 

restprodukter i sin verksamhet för att påverka, konkret visa på lämpliga åtgärder samt medverka i 

utformningen av styrmedel som underlättar återvinning och ett bättre resursutnyttjande. Därmed 

kommer vi också att skapa förutsättningar för att lättare nå samhällets krav och mål vad gäller att 

minska vår totala miljö- och klimatpåverkan. 

Några exempel på nationella och internationella pågående projekt där dessa frågor lyfts fram är Ågren 

I och II (gjuterisand); Rebus, Constructivate, RE4 (bygg- och rivningsavfall); satsningar från 

Trafikverket för att nyttiggöra entreprenadberg, Ecoloop projekt ”Optimass”; Vinnova projekt 

”Energiaskor – Ett hållbart konstruktionsmaterial” samt VTI notat 8-2016 ”Askor för konstruktions-

ändamål”, Eklöf m.fl. (2016).

 

Bild 1. Påverkande faktorer för resurseffektiva kretslopp. 
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En ansökan med RISE/CBI Betonginstitutet som huvudman har upprättats gentemot RE:Source och 

Energimyndigheten under programmet Enskilt projekt som omfattar sådana aktiviteter som är av 

strategisk och övergripande natur. Projektets syfte och mål är att: 

1. öka efterfrågan på och användning av avfall för en resurseffektiv materialanvändning i 

anläggnings- och konstruktionsändamål och därmed ett minskat uttag av jungfruliga råvaror 

2. öka näringsverksamhet kring hantering och logistik, samt upparbetning och förädling av 

alternativa material 

3. skapa samsyn i branschen avseende hur användning av alternativa material regleras och 

hanteras 

4. alternativa material efterfrågas av användare utifrån sin funktion och ekonomiska aspekter, 

snarare än utgör ett flöde som avfallsproducenten vill avyttra 

5. skapa tydlighet i regel- och referensverk, branschstandarder, upphandlingskrav och 

certifiering, vad gäller alternativa material i konstruktion och anläggning 

6. förändra värdekedjan för avfall och restprodukter med konstruktionsmässiga egenskaper har 

utvecklats till en värdecykel 

7. skapa bättre verktyg och metoder för att skapa trygghet för inblandade aktörer och 

slutanvändare 

8. bättre förutsättningar för kommersialisering skapas där former och tillämpningar av offentliga 

upphandlingar utgör ett viktigt verktyg. 

 

Projektet har benämningen ”Paraplyprojekt för resurseffektiv användning av material i konstruktioner” 

men sammanfattas Amak (Alternativa material för anläggnings och konstruktionsändamål). Förutom 

RE:Source som huvudsponsor för projektet ingår en bred representation av de aktörer som krävs för 

att sluta kretsloppen som deltagare och finansiärer. Besked om projektet beviljas väntas under juni 

månad med projektstart i september 2017 och slutrapport senast december 2018.  
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5. Benchmarking av användning återvunna däck  

Av Ingemar Eklöf 

Bifogade bild beskriver den benchmarking som genomförts inom området återvunna däck för 

konstruktioner. Utöver detta har även fördjupningar skett inom de olika tillämpningar. 

  

Bild 2. Benchmarking andra länder. 

En lång rad exempel finns från andra länder som nått längre i utvecklingen av att använda 

restprodukter för konstruktionsändamål. Vi har valt att lyfta fram en utredning som SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut gjort på uppdrag av Svenska EnergiAskor under år 2014/2015. 

Utredningen omfattade en analys av regelverket för användning av slaggrus från avfallsförbränning i 

konstruktioner, men berör också andra restprodukter, i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna 

och Tyskland. Omvärldsanalys avseende regelverk för användning av bottenaskor från 

avfallsförbränning i fem länder, Svenska Energiaskor 2015:4P07071, Anders Hedenstedt SP. 

Sju huvudsakliga faktorer identifierades: 

• tydlig inriktning och policies från nationella myndigheter att stimulera användningen av 

restprodukter 

• juridiskt bindande lagstiftning utgör rättssäkerhet och minskar behovet av lokala tolkningar 

• regelverk tas fram i konstruktivt samråd med berörda branscher och bidrar till ett väl förankrat 

underlag 

• enhetligt regelverk som omfattar ett större antal typer av restprodukter innebär en harmonisering 

mellan olika avfallsslag 

• differentierade gränsvärden kopplade till vissa begränsningar för den omgivning och de 

markförhållanden som råder för den specifika tillämpningen möjliggör användning av slaggrus 

(avfall) med högre föroreningsinnehåll med beaktande av risker för hälsa och miljö 

• statliga ekonomiska incitament som gynnar användning av slaggrus 

• offentliga aktörer inkluderar slaggrus i upphandlingar och ger extrapoäng i utvärderingar om 

alternativa material används. 

Benchmarking Återvunna däck för konstruktioner och konstruktionsprodukter 

Länk Asfalt Anläggn konstruk Trafikprodukter Betong Rening Övrigt

http://weibold.com x

http://www.anagennisi.org x

http://www.calrecycle.ca.gov x x x x Se katalog tillämpningar

http://www.catraonline.ca

http://www.ecopneus.it x x x Akustik o isolering

http://www.etra-eu.org x x x x Flera pågående EU projekt

http://www.groundrubbersolutions.com x x x

http://www.libertytire.com/ x x x x

http://www.recybem.nl Kemi kring återvunna däck o miljöpåverkan

http://www.signus.es x x x

http://www.tuffbau.com/ x

http://www.twinco.co.uk x Stålcord som filler betong

https://www.aliapur.fr x x x

http://www.ra-foundation.org/ x

http://www.rubberpavements.org/ x

http://www.stref.org/about.cfm x

https://rma.org/ x

Publikationer

http://www.calrecycle.ca.gov/Files/Tires/TDPCatalog/default.htm#
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5.1.1. Enkät - forskning och användning av återvunna däck   

Syftet med enkäten är att kartlägga vilka projekt som genomförts, är pågående eller planerade samt 

vilken status och inriktning dessa har vad gäller tekniska lösningar, miljö och klimatpåverkan, 

arbetsmiljö, engagemang från involverade parter i kretsloppen, potential i avsättningsmöjligheter och 

affärsmodeller samt kommersialisering. De parametrar som ska bedömas och sammanvägas sker enligt 

fyra värdeskalor med en sammanfattning enligt SRL – Solution Readiness Level. TRL och SRL är 

fastställda EU standarder medan övriga kräver utveckling och används endast för detta projekt.  

• TRL – Technical Readiness level (EU standard), skala 1 till 9 

• ERL – Enviromental Readiness Level 

• CRL – Commercial Readiness Level 

• HRL – Health Readiness Level.   

I denna enkät ingår även att identifiera vilka beröringspunkter som finns mellan dessa projekt samt i 

vilken mån sådana saknas för att sluta kretsloppet. Ett av syftena med denna kartläggning är därmed 

också att stödja samverkan mellan projekten för ett bättre resursutnyttjande. 

Enkäten skickades till 19 högskolor, forskningsinstitut, intresseorganisationer, företag och konsulter 

både nationellt som internationellt. Tyvärr blev gensvaret svagt med endast 2 svaranden. Vi har 

bedömt att det i nuläget inte är mödan värt att göra något nytt försök. 

Dock kommer arbetet med att utveckla analysverktyg för olika projekts bärighet och hänsynstagande 

till helhetsbilden ändå att vara till stor nytta för det fortsatta arbetet. Både för att driva och styra de 

insatser som behöver göras som att bedöma förslag om forskningsprojekt som inkommer fortlöpande 

främst till SDAB och Ragn-Sells.   
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6. Gummiinblandning i betongprodukter  

Av Lars Kraft 

Genom inblandning av gummigranulat från återvunna däck i betongen kan särskilda egenskaper för 

bättre funktionalitet skapas. Sådana egenskaper kan vara ljudisolering och vibrationsdämpning, 

stötupptagningsförmåga och lättare betongprodukter. Dessa egenskaper kan bli aktuella i vägbarriärer 

för att höja trafiksäkerheten, i markprodukter för att skapa mjukare ytor, i huskonstruktioner för 

ljuddämpning och isolering eller när lättare slagtåliga konstruktioner eftersträvas.  

De litteraturstudier och den benchmarking som genomförts i andra länder visar på många exempel 

med både forskning och praktisk provning samt kommersiell användning av gummibetong. Dock har 

det i Sverige förekommit mycket lite forskning inom området.  

En utmaning i sammanhanget är att traditionell betong är ett relativt billigt byggmaterial och det krävs 

att vi kan påvisa att de egenskaper som tillförs motiverar den något högre kostnaden som det innebär 

att tillföra gummigranulat. Uttag av mängden naturgrus kan minskas då den ersätts med gummi-

granulat. Andra negativa effekter är att tryckhållfasthet, böjhållfasthet och vattentålighet minskar 

varför en avvägning måste ske i förhållande till användningsområde och önskade egenskaper. 

Frystålighet är avgörande aspekt för vårt klimat och för flertalet av de tillämpningar som identifierats 

gäller användning i utomhusklimat varför denna aspekt måste utredas grundligt om gummibetong ska 

ha någon framtid i Sverige.  

Under 2013–14 deltog CBI Betonginstitutet som en av parterna i ett utvecklingsprojekt finansierat av 

Vinnova och lett av SP Kemi, Material och Ytor. Projektets namn var ”Oskyddad trafikant” och 

målsättningen för projektet var att tillverka provbeläggningar för cykelvägar med nya typer av 

beläggningsmaterial på testanläggningen AstaZero i Borås. Ett av de material som då provades var 

gummibetong. Syftet var att erhålla beläggningar med högre energiabsorberande egenskaper jämfört 

med konventionella asfaltsbeläggningar, för att med större dämpningsförmåga kunna minska 

skadefrekvensen och skadegraden vid fall av cyklister och fotgängare.  

CBI Betonginstitutet deltog genom att utveckla en lämplig gummibetongbeläggning och ett stort antal 

blandningar provades. Den blandning som slutligen testades hade en hög energiabsorberande förmåga 

och samtidigt tillräcklig hållfasthet för gång och cykeltrafik. I det fallet var syftet att maximera den 

energiupptagande förmågan. Andra egenskaper, såsom nötningsmotstånd, utmattning eller frost-

resistens provades aldrig pga. den begränsade budgeten. Från projektet drogs många nyttiga erfaren-

heter. Ett stort antal prover gjordes i en spännvidd från liten volymsandel gummigranulat till en stor 

volymsandel. På så vis kunde också materialets olika egenskaper varieras beroende på tillämpning.  

Med ovanstående bakgrund har en konstellation av aktörer formats och en ansökan lämnats till 

Re:Source Utlysning 2 under rubriken ” Utveckling av gummibetong för tillämpningar inom 

byggnadssektorn” med CBI Betonginstitutet som huvudman. Utvecklingsarbetet avses redan från start 

utföras tillsammans med betongleverantörer samt tillverkare av betongprodukter för att skapa 

delaktighet och inhämta viktiga synpunkter på sådana applikationer som anses vara kommersiellt 

gångbara och som har fördelar gentemot traditionella produkter. I denna ansökan innefattas bl.a. 

provning av frostresistens. Förutom CBI Betonginstitutet ingår S:t Eriks Betong. Thomas Concrete 

Group, Swerock Betong, Novus Ecosystems, Ragn-Sells Däckåtervinning samt Svensk 

Däckåtervinning som deltagare i projektet.    
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7. Vägunderbyggnad, utfyllnad samt ersättning av obundna 
stenmaterial 

Av Fredrik Hellman 

 

Underbyggnad av vägar kan ske med återvunna däck i balad form, som klippta däck, däck som 

geocylindrar eller som granulat med inblandning i bergmaterial och jord. 

Litteratursökning av genomförda försök i andra länder visar på god funktion på samtliga nämnda 

tillämpningar och att det finns en ekonomisk potential. Dock är användningen av returdäck som 

vägunderbyggnad inte använd i Sverige i någon större omfattning. Positiva effekter kan i många fall 

uppnås i t.ex. stabilisering, tryckutjämning, dränering, tjältålighet och isolering. Grund finns därmed 

att utreda vilka tillämpningar som är aktuella ur ett svenskt perspektiv samt vilket behov som kan 

finnas. 

Användningar som vi valt ut av återvunna däck och som bedöms möjliga som ersättning eller 

komplement till vägens obundna lager kan grovt delas in i tre olika områden: 

• gummiklipp som obundna lager 

a) tjälisolerande lager 

b) ersättning av obundna stenmaterial 

• däcksbalar som lättviktutfyllnad 

• geocylindrar – strukturellt stöd obundna material. 

Dessa områden och möjligheter beskriv nedan. 

7.1. Gummiklipp 

När det gäller användning i Sverige är det främst gummiklipp som ersättning av obundna stenmaterial 

som provats. Främst är det dess tjälisolerande, låga densitet samt dränerande egenskaper som efter-

söks. Användningsområdena är främst tjälisolering i cykel/gångvägar, lättviktsballast i bullervallar, 

dräneringslager i täckning av deponier och i hästsportanläggningar (skonsamt mjukt underlag). 

Edeskär (2008) har beskrivit i en handbok hur dessa användningar kan göras. I handboken beskrivs 

projekteringsförutsättningar, redovisning av bygghandledning, utförande samt drift och underhåll. 

Även erfarenheter från flera byggprojekt redovisas. Inom dessa områden finns goda möjligheter 

använda gummiklipp redan idag. Vi bedömer att ingen fortsatt forskning behöver utföras inom dessa 

områden i dagsläget.  

I rapporten beskriv också Väg 686 som är en lågtrafikerad landsväg. På sträckor över tjälfarlig siltig 

morän användes gummiklipp som tjälisolering. Erfarenheterna var generellt goda och gummiklipps-

sträckorna uppvisar mindre tjälskador än konventionella referenssträckor. En nackdel var dock att 

tjockt förstärkningslager behövde användas för att vägen skulle bli tillräckligt styv för tyngre trafik. 

Detta anser väghållaren som negativt då stora mängder stenmaterial behöver transporteras till platsen 

(pers. kommentar Trafikverket Johan Ullberg). En studie av Hidalgo et al (2016) visar dock att 

styvheten i blandningar som innehåller 2,5–5 % andel gummiklipp ger optimala egenskaper som inte 

försämrar styvhet och permanenta deformationer. Ökas andelen gummi upp till max 10 % förbättras 

skjuvhållfastheten men styvheten försämras (Hidalgo et al, 2015).   

Ett planerat projektförslag bör undersöka möjligheterna att använda gummiklipp i bergmaterialbland-

ningar i bär- och förstärkningslager i Sverige. Enligt Hidalgo et al (2015, 2016) finns stor potential i 

användning av stenmaterial i blandningar med gummiklipp. Försök behöver göras för att bekräfta 

resultaten. Förslagsvis kan blandningar provas genom triaxialförsök för att hitta rätt blandningar. När 

dessa hittats kan en provsträcka byggas som sedan följs upp under några år för att undersöka livslängd 
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och underhållsbehov jämfört med en referenssträcka. En ansökan för att genomföra ett pilotprojekt 

kommer att skickas till Trafikverkets forskningsutlysning BVFF (Bana Väg För Framtiden) i syfte att 

bekräfta potentialen.  

7.2. Däcksbalar 

Som ett led att utveckla användningen av uttjänta bildäck i vägkonstruktioner som ersättning av 

lättviktsballast provade man komprimerade balar av hela bildäck inom ramen för ett forskningsprojekt 

(Mackenzie och Saarenketo, 2003). En lågtrafikerad sträcka på väg B871 Sutherland, Scotland 

behövde åtgärdas då den höll på att sjunka i underliggande mjuk torvmark. Noggranna förstudier som 

involverade bl.a. georadar, fallvikt och provtagning kunde identifiera de svagaste sträckorna som 

behövde åtgärdas. En 100 meter lång sträcka valdes ut som försökssträcka där 55 meter med de värsta 

problemen anlades med däcksbalar. Två lager av 0,85 meter däckbalar lades ut som underlag till 

vägen. Däcksbalarna förhindrar att vägen sjunker ner i mossen. Vägen har följts upp och man kan 

konstatera att man fick en stor initial sättning som över tid minskade. Man uppskattar att sättningen är 

avsevärt mindre än om konventionella stenmaterial hade använts. De generella slutsatserna är positiva 

av däcksbalar på denna typ av mjuk torvmark. Andra projekt där däcksbalar används med framgång på 

lågtrafikerade vägar är rapporterade av Anon (1998) även fler projekt från företaget Chautauqua Co i 

USA beskrives på http://www.tirebaler.com/roads.html och även i U.K beskrivs goda exempel 

http://www.rfour.net/tyrebales.pdf . Winter et al (2005) beskriver däcksbalar som ett ekonomiskt 

alternativ på mjuk undergrund med torv då trafiken är låg. Tre konstruktionsmetoder beskrivs baserat 

på torvens beskaffenhet. 

Ett eventuellt delprojekt avser i första hand undersöka hur och var i Sverige sådana byggnationer kan 

bli aktuella samt hur gällande lagstiftning och regelverk kan tillämpas. Det bör också klargöras hur 

packningsförfarandet av däcken kan göras samt hur stor del av kostnaden som långa transporter utgör. 

Vi bedömer att antalet platser där denna typ av konstruktion kan bli aktuell är relativt få i Sverige men 

att användningen kan minska underhållsbehovet på dessa vägar. De positiva erfarenheterna från 

testvägen som beskrivs ovan kan ligga till grund för diskussioner med väghållare som är intresserade 

att genomföra ett projekt. I dagsläget kommer vi inte gå vidare med en projektansökan inom detta 

området då området är väldigt smalt, utförandet komplicerat (kompression av balar) och vi bedömer 

den ekonomiska vinsterna små inom området. 

7.3. Geocylindrar 

Användning av hela däck med bortklippta däcksidor s.k. geocylindrar som strukturellt stöd vid 

vägkonstruktion är en patenterad metod framtagen av USA-lokaliserade företaget Mechanical 

Concrete, information kan hämtas på hemsidan http://www.mechanicalconcrete.com . Geocylindrarna 

fylls med bärlagermaterial och packas. Geocylindrarna ger ett strukturellt stöd i sidled vilket gör att 

material inte kan förflyttas i sidled. Fördelar som anses uppnås är (1) minskning av uppkomst av 

potthål, (2) minskad spårbildning, (3) minskad risk för dikeskollaps, ras, skred och erosion. Det är 

också en fördel vid mjuk undergrund då styvheten ökar när obundna materialet packas i cylindrarna.  

Metoden verkar enkel att bygga med och borde kunna vara en byggmetod på lågtrafikerade vägar i 

Sverige. För att använda konceptet behövs troligen tillstånd från företaget som äger patentet. Metoden 

är svår att utvärdera i labbmiljö. Enklast att utvärdera metoden är att bygga en teststräcka som följs 

upp med bärighetstester under en tid. Därefter kan metoden utvärderas och erfarenheter beskrivas. Då 

metoden omfattas av patentskydd behöver man fråga patententägarna innan metoden kan användas 

kommersiellt eller i forskningsprojekt (det juridiska behöver klarläggas). Detta kan försvåra 

användningen om företaget kräver ersättning för användningen (vi har inte haft någon kontakt med 

företaget). Då potentialen bedöms som stor kommer vi gå vidare med en ansökan till Trafikverkets 

forskningsutlysning BVFF (Bana Väg För Framtiden). Andra intressenter kan vara REV – 

http://www.tirebaler.com/roads.html
http://www.rfour.net/tyrebales.pdf
http://www.mechanicalconcrete.com/
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Riksförbundet Enskilda Vägar som samlar små och medelstora väghållare i Sverige, skogsnäringen 

samt entreprenörer inom vägbyggnation.  
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8. Vibrations- och bullerdämpning av spårbunden trafik 

Av Fredrik Hellman 

Exempel finns på produkter som till en del eller helt är tillverkade av gummi inom spårbunden trafik. 

Främst fyller dessa funktioner som bidrag att minska vibrationer och buller.  

Produkter som ska användas inom spårbunden trafik har i många stycken högre krav på kvalitet och 

produktgodkännande än för andra typer av konstruktioner. Ett av dessa är kravet på styvhet vilket kan 

vara en utmaning att hantera i förhållandet mellan behovet av dämpning/flexibilitet. Vad vi kunnat 

identifiera är tillämpningar som mellanlägg mellan räl och slipers, vägbeläggning i korsningar 

väg/spårväg, inbyggnation av räl, underbyggnad banvallar samt ytskikt i anslutning till spår där även 

annan typ av trafik förekommer. Av de försök som gjorts har de flesta utförts i laboratorium, mindre 

del i fullskala, det finns kända exempel på mellanlägg mellan räl och slipers som genomförts i större 

skala av Göteborg Spårvägar.  

Ett annat område där återvunnet gummi kan användas är vid spårövergångar där man vill förhindra 

människor och djur att passera över (information Strail grid, http://www.strail.de). Utformningen är 

gjord så att det är svårt att gå på ytan. Även utformning för att dämpa ljud från bilar som passerar 

järnvägsövergångar kan vara lämpliga tillämpningar. 

I första hand kommer kontakter att tas med spårvägsbolagen i Stockholm, Göteborg, Norrköping och 

Lund via Ragnar Hedström VTI, för att utröna intresset allmänt och specifikt vilka tillämpningar som 

är mest intressanta. I dagsläget kommer vi inte gå vidare med ansökan inom detta område.      

http://www.strail.de/
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9. Cykel- och gångvägar med grön profil 

Av Ingemar Eklöf 

Behovet av utbyggnation av cykel och gångvägar är betydande i alla större tätorter. Med den 

utgångspunkten har ett fortsatt utvecklingsprojekt skapats. Projektets syfte är att skapa en grund för 

utveckling där Regionala Cykelplanen för utbyggnad av cykel- och gångvägar i Stockholmsregionen 

är basen.  

Cykel- och gångvägar är bra exempel på vägbyggen som kan utföras med återvunna restprodukter där 

återvunna däck utgör ett av dessa material, med positiva effekter för alla inblandade aktörer och för att 

utnyttja våra resurser på ett bättre sätt. Kommunerna är största vinnaren i alla aspekter och inte minst 

ekonomiskt. I projektet ska belysas alla de faktorer vi har att förhålla oss till när det gäller byggnation 

av cykel- och gångvägar.  

Projektet avses omfatta allt från de specifika förhållanden som gäller för användning av återvunna 

material som generellt hur konstruktionen ska utföras. Med detta angreppssätt och med samverkan av 

alla involverade aktörer är det möjligt att visa på goda exempel på hur cirkulär ekonomi kan skapas.  

För byggnation av cykel och gångvägar finns ett antal olika förutsättningar att förhålla sig till. Några 

av dessa är 

• lätta, dränerande, isolerade och stabiliserade vägkroppar som har en bärighet som tål 

belastning av tyngre fordon t ex i samband med snöröjning 

• jämnhet 

• toppbeläggningar som minimerar risken för skador vid fallolyckor.   

Med ovanstående bakgrund har en konstellation formats och en ansökan lämnats till RE:Source 

Utlysning 2 under rubriken ”Cykel- och gångvägar med grön profil” med Swerock/PEAB Asfalt som 

huvudman. Följande aktörer ingår i övrigt som deltagare i ansökan – Stockholms Stad Trafikkontoret, 

VTI, SP, Ecoloop, Novus Ecosystem, LTU – Luleå Tekniska Högskola, SDAB Svensk 

Däckåtervinning samt Ragn-Sells. 
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10. Gummiasfalt 

Av Björn Kalman 

Återvunna bildäck har använts i asfalt under mycket lång tid i framförallt USA men även i många 

andra länder. I Sverige används dubbdäck under vintern och våra vägkonstruktioner kännetecknas av 

att de bitumenbundna lagren är relativt tunna jämfört med vad vi finner i andra länder och speciellt i 

USA. Av dessa anledningar är det nödvändigt att utvärdera gummiasfaltskoncept i Sverige för att 

kunna dra slutsatser med avseende på teknikernas prestanda, miljönytta och ekonomiska 

förutsättningar. 

Litteratursammanställningar och resultat från tidiga försök i Sverige från 70-talet och framåt finns 

sammanställda av Ulmgren (1971) och Sjöblom (1994). Vägtekniskt bedömdes den då förhärskande 

gummiasfaltsbeläggningen, s.k. RUBIT, vara bättre men dyrare än vanlig tät asfaltbetong (ABT). Vid 

jämförelser med stenrika skelettasfalter (ABS) var gummiasfalten likvärdig vägtekniskt sett men ca 

20 % dyrare (Sjöholm, 1994) varför intresset för beläggningstypen var lågt i mitten av nittiotalet. 

Tio år senare startade Vägverket försök med en annan typ av gummiasfalt där grundtekniken är att 

modifiera bindemedlet med gummipulver i en uppvärmd reaktor under omrörning. Tekniken är 

hämtad från Arizona. Ett flertal olika asfaltstyper har testats med det modifierade bindemedlet i fält 

och med laboratorieförsök. Tre huvudgrupper av gummimodifierad asfalt som är undersökta är GAP, 

som har en stenstorleksfördelning som liknar den för ABS fast med lägre halt filler; GAÖ som har en 

öppen kornkurva och en hög hålrumshalt (ca 15 %); ABT GMB som är en variant av tät asfaltbetong 

med gummimodifierat bindemedel. Utöver detta har man prövat olika typer av gummimodifierad 

asfalt under slitlagret såsom bindlager (ABb GMB) och bärlager (AG GMB) samt dränerande 

poroelastiska slitlagerbeläggningar (Jacobsson & Viman, 2015). 

Laboratorieförsök av funktionella egenskaper hos GAP lagd i Malmö 2007 (Viman, 2009) indikerade 

att den aktuella gummiasfalten uppfyllde Vägverkets krav hos motsvarande slitlagerbeläggningar samt 

att gummiasfalten uppvisade mycket god nötningsresistens i s.k. Prall-test och hade långsammare 

sprickutveckling än referensbeläggningen. Testerna indikerade att GAP har en god beständighet. 

Viman sammanfattade 2011 resultaten från de olika studierna av fältförsök och laboratoriestudier från 

ca 15 olika beläggningsobjekt (> 60 km vägsträcka) med gummimodifierad asfalt (Viman, 2011). I en 

av de refererade studierna från E18 beräknades att GAP16 behöver en ökad livslängd på två år i 

förhållande till referensbeläggningen ABS16 för att erhålla samma årskostnad. I en annan studie 

visade laboratorietest av beständighet av GAÖ att dessa kan vara känsliga för brister i utförandeskedet. 

Det var också fallet i ett fältförsök på E22 som fick avbrytas i förtid. Studier av bulleregenskaper hos 

gummimodifierad asfalt visade att GAP endast har en försumbart lägre bullerreduktion jämfört med 

motsvarande beläggningar utan gummi. För GAÖ var den bullerreducerande effekten ca 2 dB för 

personbilsdäck.  

Andra studier visar att varken rullmotstånd eller friktion påverkades negativt av gummimodifiering av 

bindemedlet. Andra miljöaspekter redovisas också i denna metastudie. För inandningsbara partiklar 

visade studier i VTI:s provägsmaskin att det fanns skillnader mellan referenser och gummiasfalter men 

att skillnaderna är relativt små troligen inte av signifikant betydelse. Studier av urlakning från 

gummiasfalt visar på låga halter av urlakade hälsofarliga ämnen från såväl asfalt som gummiasfalt. 

Små skillnader kan detekteras mellan materialen men troligen inte av betydelse för miljön. När det 

gäller arbetsmiljön är en eventuellt högre läggningstemperatur för gummiasfalt till dess nackdel. Lukt 

av gummi kan också påverka den upplevda arbetsmiljön negativt.  

Hellwig och Karri redovisade 2015 en sammanställning av ca 20 teststräckor och vägavsnitt i Sverige 

med gummimodifierad asfalt. Vägytedata från Trafikverkets ”pavement managment system”, PMSv3, 

i form av spårutveckling och textur jämfördes med referensbeläggningar på samma vägavsnitt och 

tiden till behov av underhållsåtgärder för varje delsträcka uppskattades. Den uppskattade tiden till 
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behov av nästa underhållsåtgärd varierade stort men för vissa sträckor i klimatzon 1 uppskattades att 

gummimodifierad asfalt håller bättre än referenssträckorna. Kostnaden för gummimodifierad asfalt är 

ca 20–30 % högre än konventionell massa i Sverige (referens i Hellwig och Karri 2015). 

Carlsson (2015) redovisar en uppföljning av hur tvärprofilen och slitaget utvecklats under tre år på 

provsträckor med GAP på E4 vid Uppsala, Rv77 vid Knivsta och på E6 i Mölndal. Mycket av 

spårutveckling på sträckorna är kopplat till dubbdäcksslitage. Första årets spårutveckling var högre än 

efterföljande års. I förhållande till referenssträckorna var spårutvecklingen 25–90 % högre för de 

gummimodifierade sträckorna. En sträcka med polymermodifierat bitumen uppvisade 10–20 % högre 

spårutveckling än referenssträckan med konventionellt 70/100 bitumen.  

I en studie av fyra konstruktioner med gummiasfalt i slit-, bär- och bindlager intill en industriell 

anläggning påvisade Safwat et. al (2014) och Safwat (2016) att gummimodifierat bindemedel i dessa 

lager kan ha betydande positiv inverkan på utmattningslivslängden. T.ex. visade en konstruktion med 

GAP i slitlagret och ABb GMB i bindlagret ovanpå en konventionell AG, en fördubblad livslängd med 

avseende på sprickbildning jämfört med konventionell konstruktion. Trycktöjningen på terrassytan vid 

belastning var likvärdig för de två konstruktionerna. Försöken indikerar också att man kan reducera 

beläggningstjockleken hos asfaltskonstruktionerna med bibehållen strukturell livslängd med 

gummimodifierade beläggningar.  

Från nyligen påbörjade provvägsförsök i Vena, Kalmar län, med bärlager med gummimodifierat 

bitumen, AG GMB, finns det flera beräkningar av den tekniska livslängden baserat på lite olika 

förutsättningar (Nilsson 2016), (Safwat 2017). Beräkningarna pekar i olika riktningar och det är i 

dagsläget för tidigt att avgöra hur GMB i bundet bärlager påverkat den tekniska livslängden i dessa 

konstruktioner.  

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att gummimodifierad asfalts höga utmattningsmotstånd är 

dess största fördel för svenska förhållanden. I dagsläget kommer vi inte gå vidare med ansökan på 

detta område. Uppföljning av provsträckarna i Vena behöver utvärderas. Trafikverket har varit 

drivande inom detta område men behöver mer aktivt stöd av entreprenörer, återvinningsföretag och 

materialtillverkare för att driva utveckling framåt. För mycket osäkerhet (miljö och arbetsmiljö), lägre 

livslängd och högre kostnader har varit orsaker till att intresset varit relativt lågt.  
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11. Rening av förorenat vatten och stabilisering förorenade massor 

Av Ingemar Eklöf 

I den benchmarking som genomförts har framkommit att återvunna däck i stor skala används bl.a. i 

USA för rening av vatten, inte då bara förorenat vatten utan även av dricksvatten. Vi har dock i detta 

projekt fokuserat på rening av förorenat vatten. Det har också framkommit att däck i viss utsträckning 

använts för stabilisering av förorenade massor och för att minimera utlakning av metaller.  

Bakgrunden till att återvunna däck kan vara lämpligt att använda för dessa ändamål, är att 

molekylstrukturen har stora likheter med aktivt kol som idag företrädesvis används för dessa ändamål. 

11.1. Rening av förorenat vatten 

Vi har identifierat två olika behov för rening av förorenat vatten. Dels stationära anläggningar där 

föroreningar och mängder är kända och stabila över tid samt mobila anläggningar där varierande 

mängder och ämnen kan förekomma samt att de ska omhändertas under begränsad tid. 

11.2. Stabilisering 

I detta fall är det främst gummigranulat som är aktuellt och syfte är att minimera risk för lakning av 

metaller från förorenade massor. De fall vi stött på är i samband med fördjupning och utbyggnation av 

hamnar där det uppstår muddringsmassor. Normalt förfarande är att man använder dessa för 

utbyggnation av hamnen och då tillförs cement och ibland som ytterligare tillskott biobränsleflygaska. 

Båda har ett högt pH vilket medför att problem kan uppstå med lakning av föroreningar. I normalfallet 

motverkas detta genom att tillföra aktivt kol till en hög kostnad. Gummigranulatet har också en 

bindande förmåga, inte lika hög som kol men är å andra sidan ett betydligt billigare material varför 

större mängder kan användas. 

I nuläget bedöms kunskapsläget vara för svagt för samtliga ovanstående områden, om än området är 

intressant, för att forma och gå vidare med något ytterligare steg i utvecklingen. Mer benchmarking 

krävs. 
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12. Diskussion och slutsatser 

Av Fredrik Hellman och Ingemar Eklöf 

Vi har valt att föra den vidare diskussionen kring de olika förhållanden och förutsättningar som råder 

för återvinning av restprodukter och avfall för konstruktionsändamål där återvunna däck ingår som en 

av de resurser som bör återvinnas på ett bättre sätt. Oavsett vilka aktiviteter, åtgärder, fortsatta 

utvecklingsprojekt m.m. som gäller finns en gemensam faktor, de bör drivas och genomföras i 

samverkan. Samverkan i olika former men med förutsättningen att alla inblandade aktörer i kretsloppet 

är delaktiga i processen. I andra länder som i högre utsträckning har lyckats åstadkomma bättre resurs-

utnyttjanden har samverkan varit en grundförutsättning (Hedenstedt, 2014). Man har arbetat med 

långsiktig stabilitet, utformning av regel och referensverk samt tillämpningar av offentlig upphandling 

för att nämna några faktorer.   

De viktigaste parterna att engagera är kommuner samt Trafikverket som representant för beställare och 

slutkund. Kan vi inte få till stånd detta engagemang så kommer utvecklingen kraftigt att försenas eller 

till och med bli omöjligt att genomföra. En förutsättning för ett sådant engagemang är att man oavsett 

tillämpning måste kunna påvisa att återvunna däck tillför 

• likvärdig eller bättre funktionalitet och livslängd 

• mindre eller likvärdig miljö och klimatpåverkan 

• kontroll av risker 

• positiva ekonomiska incitament i jämförelse med att använda traditionella produkter och 

konstruktioner. 

Nedan diskuteras hur kommersialisering, miljö och klimat, trygghet, teknik och utförande kan 

förbättras för att möjliggöra användning av återvunna däck. 

12.1. Kommersialisering 

Som vi påvisat finns uppenbara brister i de förutsättningar och förhållanden som råder för att skapa 

rättvisande förutsättningar för att använda återvunnet material i förhållande till jungfruligt material i 

anläggningskonstruktioner. De två grundläggande faktorerna är (1) dels hur offentliga upphandlingar 

genomförs och (2) de regel- och referensverk som används för att beskriva hur konstruktionerna ska 

utföras. Fokus bör därför läggas på dels att skapa bättre kunskap om hur upphandlingar kan och bör 

genomföras då de grundläggande regelverken kring förfarandet skapar möjligheter och utrymme men 

att kunskapen om detta är för dålig hos beställare och anbudsgivare.  

I de diskussioner som pågått med framförallt Trafikverket och med exempel från andra länder tyder 

det på att framförallt utvärderingen och poängsättning av anbud är ett viktigt styrmedel.  

Motsvarande förhållande gäller kring regel- och referensverk där AMA är ett vanligt använt verktyg 

vid upphandlingar. Vår uppfattning är att detta i högre utsträckning kräver en uppdatering där fler 

alternativa material och metoder innefattas än vad som nu är fallet.      

Kan dessa förutsättningar skapas kommer per automatik ansvarsförhållanden mellan inblandade 

aktörer och sin tur affärsmodeller att utvecklas. 

Slutsats 

Trafikverket är en tung aktör vad gäller både upphandlingsförfaranden som anpassning av regelverk 

och kommunerna förlitar sig inte sällan på de rutiner och metoder som Trafikverket använder sig av. 

En intensifierad dialog i samverkan med andra intressenter bör i första hand ske med Trafikverket för 

att utveckla rutiner, metoder, riskanalyser och ekonomiska kalkyler för alternativa material och 

anläggningsmetoder.  
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12.2. Miljö- och klimatpåverkan 

Som vi påvisat finns behov av att utveckla metoder som på ett rättvisande sätt kan mäta och jämföra 

miljö- och klimatpåverkan mellan återvunnet material och jungfruligt material.  

Slutsats 

Flera studier (bl.a. Widén 2013 och Wik m.fl. 2011) har gjorts av forskningsinstitutioner och 

högskolor men med olika utgångspunkter. Därför är det mest närliggande att kartlägga vad som redan 

gjorts och i möjligaste mån värdera om det arbetet som redan gjorts kan tillämpas för att utveckla 

metoder som på ett rättvisande sätt jämför alternativa material med jungfruliga. (Bo Lind m.fl. 2005). 

12.3. Övergripande politiska styrmedel 

Generellt gäller att en otydlighet råder från regering och riksdag om förhållandet mellan kraven på ett 

giftfritt samhälle och ett mer resurseffektivt utnyttjande. Det tar sig bl.a. uttryck i de uppdrag som 

regeringen tilldelar de olika myndigheter som är inblandade. Återigen, med exemplet från andra 

länder, krävs en tydligare inriktning och policys från nationella myndigheter att stimulera 

användningen av restprodukter.  

Ett av dessa styrmedel är att krav borde ställas på offentliga aktörer att innefatta alternativa material 

och metoder i upphandlingar och utvärderingen av anbud.   

Slutsats 

Det är knappast möjligt för enskilda aktörer att få till stånd förändringar i styrmedel utan måste ske i 

samverkan. Den dialogen bör föras baserat på konstruktiva förslag på hur man kan överbrygga de 

faktorer som idag utgör hinder för att uppnå en bra resurseffektivitet. För att kartlägga och befästa 

vilka förhållanden som råder samt utveckla förslag och metoder för att skapa förändring av 

förhållandena med syftet att alternativa material i större utsträckning ska kunna användas föreligger en 

ansökan till RE:Source Enskilt projekt med namnet ”Paraplyprojekt för resurseffektiv användning av 

material i konstruktioner”. 

12.4. Trygghet 

Till detta ska läggas ytterligare en aspekt som spänner över samtliga av omstående områden och som 

kan sammanfattas i ordet trygghet. Oavsett vilken roll de olika aktörerna har i kretsloppet, och då 

innefattar vi även användare som trafikanter och andra brukare, är att de ska känna trygghet i att 

använda produkterna och konstruktionerna.  

Beroende på vilken av dessa aktörer man representerar kan ”trygghet” definieras med ett eller oftast 

flera begrepp: 

• miljö, att produkten inte kan bli skadlig vare sig på kort eller lång sikt 

• ekonomi, att det redan från start kan påvisas positiva effekter och att inga oförutsedda 

kostnader uppstår under livslängden av konstruktionen 

• stabila regelverk och lagstiftning över tid som inte innebär att grundläggande förutsättningar 

förändras och därmed förorsakar både ekonomisk skada som förlust av förtroende 

• att ansvarsförhållanden mellan inblandade aktörer är klargjorda 

• vilka förutsättningar som råder och hur materialet ska omhändertas när konstruktionen eller 

produkten har tjänat ut sin livslängd. Finns möjligheter till ett ”tredje liv”?  
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Slutsats 

En kartläggning av vilka aktörer som är inblandade samt vilka behov av trygghet som finns är 

beskriven i Bild 3. Denna beskrivning kan tjäna som ett ytterligare stöd för den styrning och 

prioritering av åtgärder som beskrivs under avsnittet ”Teknik och utförande”. 

 

Bild 3. Beskrivning av trygghet relaterat till aktör. 

12.5. Teknik och utförande 

Forskning och utveckling måste bedrivas för att validera och verifiera användningen av återvunna 

däck oavsett tillämpning. För att förbättra möjligheterna att återvunna däck används mer behöver man 

tydligt kunna visa att konstruktioner där återvunna material används inte fördyrar och försämrar 

livslängden jämfört med konventionella byggmaterial. Detta kan göras genom uppföljning av testvägar 

för att verifiera funktion. Dimensioneringsverktygen är inte anpassade för gummidäckens speciella 

egenskaper. För att utveckla nya sådana så krävs referenser, erfarenhetsbaserad forskning och 

sammanställning av kunskapsläget (nationellt och internationellt). Materialkrav och utförande behöver 

beskrivas i handböcker samt för att underlätta upphandling och användning behöver detta också föras 

in AMA och i andra referens och regelverk.   

Slutsats 

För att prioritera och styra vilka insatser som sker och utnyttja de gemensamma resurserna bör denna 

prioritering ske i samverkan med främst avfallsproducenter/återvinnare och slutkunder/beställare. I 

högre utsträckning än vad som sker idag ska utvecklingsprojekt och åtgärder initieras och drivas av 

dessa aktörer. Beställare måste vara trygga med att konstruktionerna har en bra funktion, livslängd och 

miljöegenskaper. Tillverkare och utförare behöver veta att deras produkter uppfyller de krav som 

förväntas. I båda fallen måste det kunna påvisas att det finns ekonomiska och tekniska fördelar.  

Forskningsutförare kan bidra med att följa upp, kontrollera, dimensionera och ta fram lösningar som 

uppfyller behoven som producenter, återvinnare och förädlare, tillverkare och utförare samt 

slutanvändares har.  
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Naturvårdsverket x x x x x x x

Kemikalieinspektionen x x x x x x

Boverket x x x x x x

Trafikverket (beställare) x x x x x x x x x x x x x

Kommuner (beställare) x x x x x x x x x x x x x

Entreprenörer x x x x x x x x x x x x x

Återvinningsföretag x x x x x x x x x x x x x

Renhållningsbolag x x x x x x x x x x x x x

Förädlingsföretag x x x x x x x x x x x x x

Avfalls och restproduktproducent x x x x x x x x x x x x x

Politiker x x x x x x x x x x x

*AMA, NV handbok avfall för anläggning m fl 

*Ekonomiska faktorer såsom kostnad för utförande, kostnad för konstruktionens hela livslängd, i jämförelse med jungfruligt material,   
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Bilaga 1 Enkät forskningsprojekt återvunna däck 

Projektinventering 

Tillämpningar för återvunna däck och återvunna däckprodukter 

Syftet men enkäten är att kartlägga vilka projekt som är pågående inom området återvunna däck 

samt bilda oss en uppfattning om statusen på dessa projekt. Strävan är att dels se hur långt dessa 

projekt nått i utvecklingsstegen där TRL-skalan är en värdemätare att relatera till. Förutom den rent 

tekniska aspekten är ambitionen att även bedöma aspekter som miljö, juridik, kommersialisering 

samt mjuka faktorer som exempelvis påverkansmöjligheter. 

Vår förhoppning är att genomlysningen skall leda fram till både att utveckla nya projekt som till mer 

samverkan mellan projekten. Vilket i sin tur innebär ett bättre utnyttjande av resurser som en 

snabbare utveckling inom området.    

Underlaget kommer att ingå i ett nyligen startat ”paraplyprojekt” med VTI som huvudman med  

syftet att finna flera utvecklingslinjer där återvunna däck skall användas i anläggningskonstruktioner 

och konstruktionsprodukter. En del i projektet är att sammanställa en state-of-the-art där utfallet 

från denna enkät ingår som en del och som utförs av LTU och Tommy Edeskär.  

Vaxholm 2017-01-16 
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