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1 Inledning 
TRVK Alternativa material innehåller krav som ska uppfyllas för 
vägkonstruktion innehållande masugnsslagg, krossad betong eller 
asfaltgranulat och som riktas till den som projekterar.  

Råd till kraven återfinns i TRVR Alternativa material. Krav på material, 
utförande och kontroll anges i TRVKB Alternativa material. 

Konventionellt material behandlas i TRVK Väg. Undergrund och 
underbyggnad behandlas i TK Geo. 

Övergripande krav och råd i VVFS 2003:140, VVFS 2004:31 samt IFS 
2009:2 Bilaga A gäller. Materialen ska uppfylla kraven i TDOK 2012:22 
’Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga 
ämnen’. 

1.1 Allmänt 
Denna publikation behandlar masugnsslagg, krossad betong och 
asfaltgranulat. På sikt kan andra alternativa material komma att 
inarbetas i denna publikation. 

Beskrivningar ska upprättas enligt AMA Anläggning med tillägg och 
ändringar enligt senaste utgåvan av TRVAMA Anläggning. Material 
finns beskrivna i TRVKB-serien. 

Miljöbelastningen från ballast av alternativa material ska vara 
acceptabel ur miljö- och hälsosynpunkt och inte ge några miljöproblem 
vid återanvändning, deponering eller destruktion. Hänsyn ska tas till 
förhållandena där materialet används och omgivningens sårbarhet. 
Materialen får inte innehålla ämnen på Trafikverkets förbudslista, tabell 
3 i TDOK 2012:22. 

Vid användande av alternativa material ska dessa dokumenteras i 
relationshandlingar. 
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1.2 Benämningar och beteckningar 
Se även Transportforskningskommissionens rapport "Vägtrafikteknisk 
nomenklatur", kapitel 3, samt Tekniska nomenklaturcentralens ordlista 
"Plan- och byggtermer". 

 

Bärighet Högsta last, enstaka eller ackumulerad, som kan 
accepteras med hänsyn till uppkomst av sprickor 
eller deformationer. 

Densitet, ρ  

(kg/m3) 

Farliga ämnen 

Ett materials massa per volymsenhet. 

 

Ämnen som klassificeras som hälso- och miljöfarliga 
enligt KIFS 2005:7 eller CLP, förordning (EG) nr 
1272/2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av kemiska ämnen och blandningar. 

Hyttsten Långsam avkylning av masugnsslagg bildar kristallin 
slagg, s.k. hyttsten. 

Lagertjocklek 

(m) 

Mäktigheten på ett lager som läggs ut och därefter 
packas på ytan med vält. Tjockleken bestäms av det 
packade lagrets mäktighet. 

Masugnsslagg Slagg som uppkommer vid tillverkning av råjärn i en 
masugn från de tre råvarorna järnmalm, kol/koks 
och kalksten. 

Naturlig ballast Ballast av bergmaterial som inte utsatts för något 
mer än mekanisk bearbetning. 

Packningsgrad 

(%) 

Kvot av torrdensitet som uppnås i fält vid packning 
och maximal torrdensitet som uppnås med 
standardiserad metod.  

Porositet, ƞ 

(%) 

Förhållandet mellan porvolymen och totala volymen.  

Restbetong Betong från fabriksbetong eller betongvarufabrik. 

Rivningsbetong Material från rivet byggnadsverk. 

Skrymdensitet Förhållandet mellan ett materials totala massa och 
totala volym. 

Styvhetsmodul, MS 

(MPa) 

Styvhetsmodul som används vid dimensionering av 
överbyggnad. 

Torrdensitet, ρd 

(kg/m3) 

Skrymdensitet för torrt material. Anger förhållandet 
mellan de fasta kornens massa (mk) och den totala 
volymen (V). 

Vattenkvot, w 

(%) 

Kvoten av det ingående vattnets vikt och den 
vattenfria massans vikt (i en viss materialmängd) 

Värmeledningstal,  

(W/mK) 

Den värmemängd som vid en temperaturdifferens av 
1˚ passerar per ytenhet av ett material. 

Underbyggnad Del av vägkonstruktion mellan undergrund och 
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terrassyta. I underbyggnad ingår i huvudsak tillförda 
jord- och bergmassor, se figur 1.2-1. 

Återvunnen ballast Ballast som erhålls genom bearbetning av oorganiska 
material, som tidigare använts till byggande. 

Överbyggnad Den del av vägkonstruktionen som ligger ovanför 
terrassytan, se figur 1.2-1, figur 1.2-2 samt  

figur 1.2-3 och som normalt består av slitlager, 
bärlager, förstärkningslager och skyddslager 

Överkorn Den del av ballasten som ligger kvar på sikten för den 

övre kornstorleksgränsen (D) 

Övre 

kornstorleksgräns, D 

(mm) 

Det mått som anger den grövre siktens maskvidd i en 

viss sortering 
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släntkrön

överbyggnad

underbyggnad

terrassyta

undergrund

innerslänt

bankfot

släntkrön

dikesbotten

bankslänt /  fyllningsslänt

skärningsslänt
ytterslänt /

 
 

Figur 1.2-1 Undergrund, underbyggnad, terrassyta, 
överbyggnad och slänter 

 

Figur 1.2-2 TRVK Väg, principiell omfattning 

 

 

Figur 1.2-3 Principiell uppbyggnad av överbyggnad 

 

Vägmarkering

Vägtrummor

Bergarbeten, borrning
sprängning  Mätning av 

vägytans tillstånd

Slänter
Erosionsskydd

Beläggning

Bärlager

Förstärkningslager

Tjälsskydd
Uppfrysande block

Överbyggnad
materialval och dimensionering

Terrassmaterial
Avvattning
Dränering

Bärighetsmätning
Fallviktsdeflektometer

 

Slitlager
Bundet bärlagerObundet bärlager

Förstärkningslager

Skyddslager

Terrass - Materialtyp 2 - 6  



 2011:060 TRVK Alternativa material 
    

6 

2 Masugnsslagg 

2.1 Allmänt 
I detta avsnitt behandlas endast hyttsten som bildas i samband med en 
långsam avkylning av masugnsslagg. Vid en snabb avkylning av 
masugnsslaggen bildas hyttsand.  

Anvisningarna avser användning av masugnsslagg, tillika hyttsten, i 
belagda vägar. 

2.2 Projekteringsförutsättningar 

2.2.1 Användning med hänsyn till 
miljöpåverkan 
Hyttstenens miljöpåverkan ska bedömas.  

Det finns två sätt att hantera oönskad lakning från hyttsten. Det ena är 
att minimera förutsättningarna för att utlakning sker och det andra är 
att se till att konstruktionen är väldränerad och att eventuellt bildat 
lakvatten späds ut. 

I all väghållning ska hänsyn tas till känsliga områden. Dessa områden 
bestäms av yt- och grundvattenförhållanden tillsammans med jordart, 
avstånd till dricksvattentäkter eller kan vara naturskyddsområden och 
andra känsliga områden. I områden med permeabla jordar sker 
grundvattenbildning, därför ska närhet till brunnar observeras. 

Hyttsten ska inte användas i vatten och inte heller inom skyddsområde 
för vattentäkt. 

Sammanfattning av bedömningsgrunder görs i tabell 2.2-1. 

Tabell 2.2-1 Bedömning av behov av skyddsåtgärder beroende 
på lokalisering 

Jordart Risk för omgivningspåverkan 
Kontrollera behov av 
skyddsåtgärd 

Morän Låg  

Grovkornigt material 

Måttlig 

Dränerat vatten från vägen kan 
infiltrera till grundvatten. 

Avstånd till vattentäkter. 

Finkornigt material 
(silt/lera/siltig-lera) 

Låg – måttlig 

Stillastående dikesvatten. 

Ytavrinning till recipient. 

God avvattning och 
dränering. Skyddsvärde hos 
recipient. 
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2.2.2 Dimensioneringsförutsättningar 
Vid dimensionering enligt DK 1 (TRVK Väg) ska lager av hyttsten anses 
ha samma egenskaper som lagret det ersätter. 

Vid dimensionering enligt DK 2 (TRVK Väg) ska indata enligt avsnitt 
2.2.2.1 Bärighet och 2.2.2.2 Tjäle användas. Om andra egenskaper än de 
där angivna används ska dessa redovisas, godkännas av beställaren och 
dessutom kontrolleras i den färdiga konstruktionen. 

2.2.2.1 Bärighet 
För dimensionering av bärighet ska värden som anges i tabell 2.2-2 
användas. 

Tabell 2.2-2 Styvhetsmodul, MS, (MPa) för obundna material i 
vägkonstruktionen  

Sortering Vinter Tjällossnings-
vinter 

Tjällossning Senvår Sommar Höst 

Hyttsten 0/31,5 450 450 450 450 450 450 

Hyttsten 0/63 450 450 450 450 450 450 

Hyttsten 0/125 450 450 450 450 450 450 

Hyttsten > 0/125 300 300 300 300 300 300 

Om en högre styvhetsmodul ska ansättas måste hållfasthetstillväxten för 
materialet påvisas och vara väl dokumenterad och hänsyn ska tas till 
tillväxthastigheten vid dimensioneringen. 

2.2.2.2 Tjäle 
Hyttsten är i de angivna sorteringarna, 0/31,5, 0/63 och 0/125, inte 
tjällyftande och tillhör tjälfarlighetsklass 1.  

För tjäldimensionering ska värden ur tabell 2.2-3 användas. 

Tabell 2.2-3 Rekommenderade parametrar för 
tjäldimensionering 

Sortering Vattenkvot 

(%) 

Torrdensitet 

(kg/m3) 

Tjälfarlighets-
klass 

Max lyft-
hastighet 

Värme-
lednings-
tal ofruset 

(W/m K) 

Värmeled
ningstal 

fruset 

(W/m K) 

Hyttsten 
0/31,5 

6 1,8 1 0 0,6 0,65 

Hyttsten 
0/63 

6 1,8 1 0 0,6 0,65 

Hyttsten 
0/125 

6 1,7 1 0 0,5 0,65 

Hyttsten > 
0/125 

6 1,6 1 0 0,5 0,65 

Om ett annat värde för värmeledningstalet ska ansättas måste den 
påvisas för materialet och vara väl dokumenterad. 
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2.2.2.3 Mekanisk beständighet 
Hyttsten har tillräcklig mekanisk beständighet för användning till de i 
denna publikation anvisade lagren. 

2.2.2.4 Frostbeständighet 
Frostbeständigheten hos hyttsten ska motsvara frostbeständigheten hos 
naturlig ballast. 

2.2.2.5 Densitet 
Då materialet används kan de densiteter som anges i tabell 2.2-3 
användas för dimensionering. 

2.3 Konstruktiv utformning 
Anvisningarna avser användning av hyttsten i belagda vägar. 

Där hyttsten finns i innerslänt ska materialet täckas av jord av 
materialtyp 2 eller 3 till en tjocklek av minst 10 cm. Täckningen ska 
finnas över hela hyttstensmaterialet. 

2.3.1 Underbyggnad och övriga fyllningar 
Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 2.2. 

2.3.2 Skyddslager 
Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 2.3. 

2.3.3 Förstärkningslager 
Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 2.4.  

För hyttsten till förstärkningslager ska en av följande två sorteringar 
användas, 0/63 eller 0/125. Minsta tillåtna lagertjocklek för 0/63 är 125 
mm och för 0/125 är 250 mm. 

Om hyttsten används i förstärkningslager ska tjockleken på bärlagret 
vara minst 100 mm. 

Material till förstärkningslager ska uppfylla krav på frosthalka enligt 
TRVKB Obundna lager avsnitt 4.1.1. 
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2.3.4 Bärlager 
Som bärlager får hyttsten endast användas till gång- och cykelvägar. 

Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 2.5. 

Material till bärlager ska uppfylla krav på frosthalka enligt TRVKB 
Obundna lager avsnitt 4.1.1. 
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3 Krossad betong 

3.1 Allmänt 
I detta avsnitt behandlas krossad betong som utgörs av restbetong och 
rivningsbetong 

Anvisningarna avser användning av krossad betong i belagda vägar. 

3.2 Projekteringsförutsättningar 

3.2.1 Användning med hänsyn till 
miljöpåverkan 
Farliga ämnen i krossad betong ska bedömas enligt TDOK 2012:22 
Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga 
ämnen. 

3.2.1.1 Restbetong 
Se 3.2.1. 

3.2.1.2 Rivningsbetong 
Rivningsbetong ska avskiljas från farliga ämnen som förorenat den. 
Exempel på ämnen som speciellt kan behöva uppmärksammas är PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler), CFC 
(klorfluorkarboner), asbest och kvicksilver. Frihet från ämnen med 
farliga egenskaper ska kunna styrkas genom skriftligt intyg som 
upprättas i samband med planeringen av rivningsarbetet. 

3.2.2 Dimensioneringsförutsättningar 
Vid dimensionering enligt DK 1 (TRVK Väg) ska lager av krossad betong 
anses ha samma egenskaper som lagret det ersätter. 

Vid dimensionering enligt DK 2 (TRVK Väg) ska indata enligt avsnitt 
3.2.2.1 Bärighet och 3.2.2.2 Tjäle användas. Om andra egenskaper än de 
där angivna används ska dessa redovisas, godkännas av beställaren och 
dessutom kontrolleras i den färdiga konstruktionen. 

3.2.2.1 Bärighet 
För dimensionering av bärighet ska en styvhetsmodul (E-modul) 
ansättas enligt tabell 3.2-1 för respektive kvalitetsklass. För samtliga 
kvalitetsklasser är E-modulen densamma oberoende av årstid. 

Bestämning av krossad betongs kvalitetsklass ska utföras enligt TRVKB 
Alternativa material avsnitt 3.1. 
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Tabell 3.2-1 Styvhetsmodul, MS, (MPa) för obundna material i 
vägkonstruktionen. 

Kvalitetsklass Styvhetsmodul 

1-2 450 

3 250 

4 150 

Om en högre styvhetsmodul ska ansättas måste hållfasthetstillväxten för 
materialet påvisas, vara väl dokumenterad och hänsyn ska tas till 
tillväxthastigheten vid dimensioneringen. 

3.2.2.2 Tjäle 
Krossad betong av kvalitetsklass 1-3 är normalt inte tjällyftande och 
tillhör tjälfarlighetsklass 1, kvalitetsklass 4 är något tjällyftande och 
tillhör tjälfarlighetsklass 2.  

För tjäldimensionering ska värden ur tabell 3.2-2 användas. 

Tabell 3.2-2 Rekommenderade parametrar för 
tjäldimensionering 

Kvali-
tets- 

klass 

Vatten-
kvot 

(%) 

Torr-
densitet 

(kg/m3) 

Poro- 

sitet 

Vatten-
mättnads- 

grad 

Tjäl- 

farlighets-
klass 

Max  

lyft-
hast- 

ighet 

Värme-
ledning-

tal  

ofruset 

(W/mK) 

Värme-
lednings-

tal  

fruset 

(W/mK) 

1-2 6 1,8 0,32 0,34 1 0 1,1 1,2 

3 10 1,8 0,40 0,40 1 0 1,0 1,1 

4 12 1,5 0,43 0,42 2 0,5 0,9 1,0 

3.2.2.3 Mekanisk beständighet 
Krossad betong har tillräcklig mekanisk beständighet för användning till 
de i denna publikation anvisade lagren. 

3.2.2.4 Frostbeständighet 
Frostbeständigheten hos krossad betong ska motsvara 
frostbeständigheten hos naturlig ballast. 

3.2.2.5 Densitet 
Då materialet används kan de densiteter som anges i tabell 3.2-2 
användas för dimensionering. 
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3.3 Konstruktiv utformning 
Anvisningarna avser användning av krossad betong i belagda vägar. 

Användningen av krossad betong ska undvikas i lägen där stark 
vattengenomströmning och höga vattennivåer kan befaras, exempelvis 
runt trummor och brunnar. 

3.3.1 Underbyggnad och övriga fyllningar 
Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 3.2. 

3.3.2 Skyddslager 
Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 3.3. 

3.3.3 Förstärkningslager 
Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 3.4.  

3.3.4 Bärlager 
Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 3.5. 

Som bärlager får krossad betong endast användas till gång- och 
cykelvägar. 
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4 Asfaltgranulat 

4.1 Allmänt 
I detta avsnitt behandlas asfaltgranulat som ska ha sitt ursprung från 
asfaltbeläggning (uppgrävda eller frästa massor) och vara krossade och 
sorterade på en anläggning avsett för detta ändamål. Det får inte 
innehålla klumpar av ler och silt eller andra föroreningar. 

Anvisningarna avser användning av asfaltgranulat som bärlager i 
belagda vägar. 

4.2 Projekteringsförutsättningar 

4.2.1 Användning med hänsyn till 
miljöpåverkan 
Asfaltgranulat som innehåller vägtjära ska hanteras enligt Trafikverkets 
riktlinjer för hantering av tjärhaltiga beläggningsmassor, Trafikverkets 
publikation 2004:90. 

4.2.2 Dimensioneringsförutsättningar 
Vid dimensionering enligt DK 1 (TRVK Väg) ska lager av asfaltgranulat 
anses ha samma egenskaper som lagret det ersätter. 

Vid dimensionering enligt DK 2 (TRVK Väg) ska indata enligt avsnitt 
4.2.2.1 Bärighet användas. Om andra egenskaper än de där angivna 
används ska dessa redovisas, godkännas av beställaren och dessutom 
kontrolleras i den färdiga konstruktionen. 
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4.2.2.1 Bärighet 
Vid dimensionering enligt DK 2 ansätts utmattningskriterier på 
närmaste överliggande bundna lager. 

För dimensionering av bärighet ska en styvhetsmodul (E-modul) 
ansättas enligt tabell 4.2-1 för respektive ÅDT. För samtliga ÅDT är E-
modulen densamma oberoende av årstid. 

Tabell 4.2-1 Styvhetsmodul, MS, (MPa) för obundna material i 
vägkonstruktionen. 

ÅDT Styvhetsmodul  

Gång- och cykelbanor 500 

 < 500 fordon 500 

≥ 500 fordon 1000 

Om en högre styvhetsmodul ska ansättas måste hållfasthetstillväxten för 
materialet påvisas, vara väl dokumenterad och hänsyn ska tas till 
tillväxthastigheten vid dimensioneringen. 

4.2.2.2 Tjäle 
Asfaltgranulat är inte tjällyftande och tillhör tjälfarlighetsklass 1.  

För tjäldimensionering används samma egenskaper som för 
bitumenbundet bärlager typ AG enligt TRVK Väg avsnitt 3.1. 

4.2.2.3 Mekanisk beständighet 
Asfaltgranulat har tillräcklig mekanisk beständighet för användning till 
de i denna publikation anvisade lagren. 

4.2.2.4 Frostbeständighet 
Frostbeständigheten hos asfaltgranulat ska motsvara 
frostbeständigheten hos naturlig ballast. 

4.2.2.5 Densitet 
Då materialet används ska skrymdensiteten 2,4 ton/m3 användas för 
dimensionering. 

4.3 Konstruktiv utformning 
Asfaltgranulat kan användas som lager i alla typer av vägar och gator, 
men ska läggas närmast under beläggningslagret. 

Asfaltgranulat kan också användas i gång och cykelvägar. 

Asfaltgranulat ska inte användas på ytor där statiska laster förekommer, 
t ex parkeringsplatser, på grund av risken för deformationer. 

Lagret ska utföras med krav på material, utförande och kontroll enligt 
TRVKB Alternativa material avsnitt 4.5. 
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