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Naturvårdsverkets förslag till allmänna regler för 
vissa verksamheter som hanterar avfall 
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• Sortering, mekanisk bearbetning och lagring av högst 100 000 ton asfaltsavfall per 
kalenderår respektive vid något tillfälle inför återvinning för byggnads- och 
anläggningsändamål vid anmälningspliktiga asfaltverk

• Naturvårdsverket bedömer att det inte är möjligt att utarbeta allmänna regler för motsvarande 
hantering av avfall av berg, jord, betong och tegel

• Man föreslår därför att dessa verksamheter även fortsättningsvis är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga på samma sätt som idag

• Återvinning för anläggningsändamål av avfall av berg, jord, betong och tegel som håller en 
viss miljö- och hälsomässig kvalitet

• Förslaget innebär att dagens U-verksamheter föreslås omfattas av allmänna regler
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”Sortering, mekanisk bearbetning och lagring asfaltavfall”

• Idag anmälningspliktig verksamhet > föreslås ersättas av allmänna regler
‒ sortering av 1 000 – 100 000 ton per kalenderår,
‒ mekanisk bearbetning av upp till 100 000 ton per kalenderår, och 
‒ lagring av 10 – 30 000 ton vid något tillfälle samt 

• Idag tillståndspliktig verksamhet > föreslås ersättas av allmänna regler  
‒ lagring av 30 000 – 100 000 ton vid något tillfälle

• Dagens U-verksamheter kvarstår som sådana

3

En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan 
som vanligtvis inte kräver varken tillstånd eller anmälan.

Förslag  

Förslaget främjar högvärdig återvinning 
av returasfalt.

Återvinning för anläggningsändamål av 
avfall av asfalt omfattas ej av allmänna 
regler. Hanteras via vägledning.  

5.2 Förslag till förordning
om allmänna regler för sortering, mekanisk bearbetning och lagring av asfalt som är avfall

Tillämpningsområde, 4§

3. Krav på avfallets kvalitet 
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Förslag  

Säkerställande av avfallets kvalitet, 
6 § - 7 §

Dokumentation, 17 §

Bilaga 1   Krav på avfallets kvalitet

Bilaga 2  Säkerställande av avfallets kvalitet

Bilaga 3    Säkerställande av avfallets kvalitet i 
enlighet med angivna krav i bilaga 1

Försiktighetsåtgärder,  8 § - 11 §

Begränsningsvärden, 12 § - 13 §

Skydd mot utlakning till recipient (ex.vattendrag)  

Buller, suspenderad halt, konduktivitet, oljeindex  
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Bilaga 1   Krav på avfallets kvalitet 

För avfall av asfalt får innehåll inte överstiga gränsvärden för angivna 
ämnen enligt tabell 1. 

Avfall av asfalt får inte innehålla förhöjda halter av andra ämnen än de som 
anges i tabell 1 om dessa ämnen är särskilt farliga ämnen5, inklusive 
ämnen på kandidatförteckningen till EU:s kemikalieförordning REACH. 

5

5 Med särskilt farliga ämnen avses de ämnen vars egenskaper är så farliga att användningen bör fasas ut. Det är 
ämnen som är cancerframkallande, reproduktionsstörande eller mutagena (CMR 1A/ 1B) samt ämnen som är 
persistenta, bioackumulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (PBT eller vPvB). 
Även ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande betraktas som särskilt farliga. 

Motsvarar 
dagens praxis  

Förslag  

Bilaga 2   Säkerställande av avfallets kvalitet 
i enlighet med angivna krav i bilaga 1 

Provtagningen ska utföras 
• i enlighet med SS-EN 14899:2005 

• i enlighet med upprättad provtagningsplan,

• på ett sådant sätt att den säkerställer att 
provningen blir representativ för den avfallsvolym 
som ska undersökas, samt 

• av någon med dokumenterad, erforderlig 
kompetens och erfarenhet av ett sådant uppdrag.  

6

Förslag  
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Forts…Bilaga 2   Säkerställande av avfallets kvalitet 
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Provtagningsplanen ska innehålla minst följande: 

• tidpunkt och plats för genomförd provtagning, 

• provtagningsmetod(er), 

• samlings- och delprovernas antal och storlek samt 
motivering till varför dessa är representativa för aktuell 
avfallsvolym, och 

• namn och befattning på ansvarig provtagningspersonal 
samt intyg om erforderlig kompetens. 

Förslag  

Foto: Handbok för återvinning av asfalt, VV Publikation 2000:93
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Provberedning och analys 

• provtagning ska genomföras så att de lager som är tekniskt möjliga 
att skilja åt inte blandas samman inför provberedning och analys 

• Provberedning av asfalt ska ske genom nedkrossning, 
kryomalning… eller innan analys 
Not: Ofullständig mening. Har framförts till NV. 

• Provberedning och analys av avfallet ska utföras av ett laboratorium 
som är ackrediterat för uppgiften 

Forts…Bilaga 2   Säkerställande av avfallets kvalitet 

Förslag  
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Forts…Bilaga 2   Säkerställande av avfallets kvalitet
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• största mängd som kan undersökas med ett samlingsprov, samt 
minsta antalet delprov per samlingsprov anges i tabell 2. 

• Dessa krav gäller endast för det fall som avfallet har samma 
ursprung och egenskaper. 

asfalt som är avfall: 
uppbruten eller uppfräst asfalt som enligt bilaga 4 till avfallsförordningen förtecknas med avfallskod 17 03 02. 
Se Definitioner § 3 i förslag till förordning Allmänna regler 

Förslag  
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Forts…Bilaga 2   Säkerställande av avfallets kvalitet

Inget krav på bestämning av utlakning av 16-PAH, Benso(a)pyren från samlingsprov *)  

Förslag  

*) Naturvårdsverket bedömer att det i första hand är genom spridning av partiklar som PAH-16 från 
asfalten kan spridas till omgivningen. Vid förhållandevis låga halter bedöms det inte vara 
nödvändigt att ställa ytterligare kvalitetskrav med avseende på potentiellt lakbara halter av PAH-16 
i asfalt.

Se vidare Försiktighetsåtgärder (8 – 10 §§) samt begränsningsvärde för suspenderad halt i 
utgående lakvatten (12 och 13 §§). 
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Forts…Bilaga 2   Säkerställande av avfallets kvalitet

Mätosäkerhet
Analysmetodernas mätosäkerhet ska inte beaktas när resultaten 
jämförs med de gränsvärden som anges i tabell 1 i bilaga 1. 

Förslag  

Kommentar:
• SS-EN 15527:2008 är avsedd för jord, slam, bitumen eller 

avfall innehållande bitumen.
• I analysrapporter för bestämning av 16-PAH hänvisas ofta till 

ISO 13877 som är avsedd för jord. 
• Kan det förklara den rel. höga mätosäkerheten (25-40 %) ?  

Planera & samordna provtagning 
SS-EN 14899:2005 & SS-EN 13108-8:2016

12

Halt 16-PAH Egenskaper 

Foto: Handbok för återvinning av asfalt, VV Publikation 2000:93
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Vad händer nu ?

13

Länk till Naturvårdsverkets skrivelse

• Naturvårdsverket har redovisat sitt uppdrag till 
regeringen genom skrivelsen 30 januari 2020

• Förslaget ligger nu för beredning hos regeringen

• Regeringen förväntas skicka förslaget på remiss 
till berörda (under våren 2020 ?)   

• Naturvårdsverket har angett att det krävs en bred 
översyn av hur masshanteringen regleras idag för 
att komma till rätta med de problem och brister 
som många myndigheter och aktörer upplever

• Naturvårdsverket arbetar nu med att ta fram 
vägledning för återvinning av asfalt för 
anläggningsändamål.  

Viktigt att läsa igenom och sätta sig in i 
förslaget inför kommande remiss

AMA Anläggning 20
• Remisstid 28/6 – 13/9 2020 

• 1050 synpunkter, varav

• 35 synpunkter på bundna lager
‒ DCC Bitumenbundna lager
‒ DCD Försegling
‒ DCE Cementbundna lager

• AMA Anläggning 20 beräknas publiceras maj 2020

• Trafikverket beräknar tillämpa AMA Anläggning 20 för nya projekt from 1 juli 2020

14

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2020/Undantag-fran-tillstands--och-anmalningsplikt-for-verksamheter-som-behandlar-avfall/
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AMA Anläggning 20 

15

DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o d

• Inga stora förändringar

• Justering och komplettering av råd (RA) vid                                                                   
upprättande av Teknisk beskrivning 

RA Anläggning 20 (Råd)
DCC.-2 Bitumenbundna bindlager

16

Vid ÅDTk,tung större än 100 fordon för objekt större än 20 000 m2

när deformationsresistens ska prioriteras bör ett bindlager av 
asfaltbetong (ABb) med krav på deformationsresistens övervägas. 

Om krav på deformationsresistens ställs får entreprenören välja 
bindemedel. I annat fall ska bindemedelstyp anges.

Exempel förändring 

Beakta att krav på deformationsresistens i kombination med 
angivande av bindemedelstyp eller krav på specifika 
egenskaper på ingående bitumen kan medföra motstridande 
krav. Det kan också begränsa möjligheten för entreprenören 
att välja andra alternativa bitumen.

Komplettering 
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RA Anläggning 20 (Råd)
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Deformationsresistensen provas på borrkärnor från utförd 
beläggning enligt SS-EN 12697-25, metod A1. Kravnivåer 
deformationsresistens kan väljas från tabell RA DCC.-2/1.

Tabell RA DCC.-2/1. Kravnivåer deformationsresistens för borrkärnor av bindlager (ABb)

Tabell renodlad 
Endast krav för bindlager

Kravvärden anpassade 
enligt SS-EN 12697-25, 
Metod A.1  

DCC.-2 Bitumenbundna bindlager

Exempel förändring 

RA Anläggning 20 (Råd)
DCC.-41 Slitlager av asfaltmassa

18

Exempel förändring 

Infört RA Anläggning 17
Råd att ange aktuell trafik och låta det 
automatiskt styra kravet på ingående 
stenmaterial enligt TDOK 2013:0529

Infört RA Anläggning 17 
Ange under aktuell kod och rubrik
- Aktuell trafik, ÅDTk, just

Infört RA Anläggning 20  
Råd för angivande av krav på 
ingående stenmaterial för slitlager till
GC-väg, sidoytor och planer m m.  
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Standardisering asfaltmassa, CEN/TC 227
Status produktstandarder asfaltmassa, SS-EN 13108-1 – 7, -9 

• Publicering i Official Journal via Delegerade akter förväntat till 2:a kvartalet 2020 

• Amendment (ändringsförslag) framtagna av CEN/TC227/WG1 December 2019 
med stöd av HAS-konsult (Konsult för HArmoniserade Standarder)

• Besked av HAS-konsult i Januari 2020 att samtliga delar måste omarbetas !

• TG3+WG1-ordförande ska möta HAS-konsult mars-april 2020 för diskussion om 
fortsatt arbete. Sverige (KL) ansvarar för EN 13108-3 Mjukasfalt. 

Ny produktstandard publicerad hösten 2019 

• SS-EN 13108-31 Asfaltmassa med bitumenemulsion, ACBE

• Ej harmoniserad = ej krav på CE-märkning

• 4 nya provningsmetoder framtagna relaterade till ACBE 

19

Hassan Hakim, NCC Industry 
berättar mer om metoder för 
asfalt, SS-EN 12697-serien 

Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag (remiss)

Metod för slumpning (generellt) 
‒ Hänvisning till VVMB 908 föreslås utgå (föråldrat dokument) 
‒ Ersätts med: ”Provtagningstillfälle ska bestämmas slumpmässigt inom 

angiven kontrollfrekvens med valfri metod. Metod för slumpning ska 
redovisas.” 

Upprättande av provtagningsplan (generellt)
‒ Hänvisning till VVMB 908 föreslås utgå  
‒ Ersätts med: ”Provtagningsplan för aktuellt objekt ska upprättas och 

överlämnas till beställaren innan arbete påbörjas”
‒ Kommentar: Krav på kontroll framgår av respektive avsnitt i TDOK 

2013:0529

20



Kenneth Lind, Trafikverket Metoddagen 2020

11

2.3.1 Deklaration av egenskaper ingående returasfalt (RA)
‒ Halt 16-PAH i förekommande fall
‒ Anm: Halten 16-PAH ska alltid analyseras

3.4.3.2 Kontroll av vattenkänslighet för färdigt lager av halvvarm asfaltmassa
‒ Rättning av felaktig referens till Tabell 3.4.3-1

4.2.2.3 Provning av stämpelbelastningsvärde (Gjutasfalt)
‒ Översyn samt korrigering av toleranser för temperatur och belastningstid
‒ Samråd gällande metoder i Asfaltutskottet

21

Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag (remiss)

22

Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag (remiss)

Avsnitt 6 Kall återvinning 
Avsnitt 7 Halvvarm återvinning

 För vägar med ÅDTt < 500 och ÅDTk,tung < 50
 Enligt tidigare men krav på hålrumshalt laboratoriepackade 

prover införs (flyttas från avsnitt funktionskrav)

 För vägar med ÅDTt 501-1500 eller ÅDTk,tung ≥ 50 ska  
funktionskrav på laboratoriepackade provkroppar uppfyllas 
enligt aktuell specifikation

 Ingen förändring gällande funktionskraven

 Ersätta krav på ingående granulatkurva med krav på slutlig  
sammansättning (extraherad) ? 

Att tänka på (vägval): 

• Viktigt att dra gränsen mellan 
ÅAK och AGBE (AG med 
bitumenemulsion) avseende 
andel RA

• ÅAK normalt 80 % RA

• AGBE andel RA ?

• Avveckla eller utveckla ÅAK ?

• Utveckla AGBE ? 
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Implementering av krav för bärlager av asfaltmassa med bitumenemulsion, AGBE

Underlag har utarbetas inom Kallasfaltgruppen (fortsatt referensgrupp)   

Förslag nya avsnitt 
‒ 3.5 Krav på asfaltmassa med bitumenemulsion 
‒ 3.6 Leveranskontroll av ingående material
‒ 3.7 Leveranskontroll av asfaltmassa med bitumenemulsion
‒ 3.8 Kontroll av färdigt lager av asfaltmassa med bitumenemulsion

2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsioner 
‒ Förslag ny tabell 2.2.4-6 Specifikationer bitumenemulsioner för AGBE

23

Nästa viktiga steg för att minska klimatpåverkan 

Komplettering med Utförandekrav (AMA) 

Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag (remiss)

24

”Regler för reglering”, TDOK 2014:0565, Version 4.0 
Exempel på kommande ändringar och förslag (remiss)

1.3 Reglering av bindemedelsmängd asfaltmassa, samt

1.4 Reglering av bindemedelsmängd tankbeläggning
‒ Renodling av dokument.
‒ Enbart beskriva hur bindemedelsmängder verifieras
‒ Kommentar: Övriga regleringar anges/hanteras i EK

5 Regler för avdrag vid beläggningsarbeten
‒ Allmän översyn och förenkling, bilaga med exempel
‒ Tabell 5.4.1-1 Avdrag p g a avvikelse i hålrumshalt, föreslås utgå och 

ersättas med generell beräkningsformel    
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Kravdokument (TDOK 2013:0529, TDOK 2014:0565)
Remiss mars 2020 (Remisstid 1 månad) 
Bearbetning synpunkter, samråd april – maj 2020
Slutredigering, fastställelse juni 2020 

Relaterade metoder (TDOK)
Samråd i asfaltutskottet 18 mars 2020
‒ Identifiering av ändringsbehov
‒ Diskussion förslag nya och omarbetade metoder

‒ TDOK Validering punktvis packningsmätning
‒ TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK

‒ FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK

‒ Beslut om remiss samt remisstid

Tidplan revidering kravdokument & relaterade metoder
Nya versioner ska gälla from 1 juli 2020

26

Har du redan nu synpunkter på 
kravdokumenten för bitumenbundna lager samt 

relaterade metoder (TDOK) ? 

Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se

Tack för din medverkan 


