
En asfaltsmassa i balans  
– för hela vägen
Constrada + är en produktfamilj av asfaltsmassor som är utvecklad av Svevia 
och anpassad för hela vägen. Den är speciellt framtagen för att balansera  
egenskaperna inom miljö, prestanda och ekonomi.

Constrada + 

Med Constrada + erbjuder Svevia ett helhetskoncept med 
allt ifrån bärlager, bindlager och slitlager motsvarande kon-
ventionell asfalt AG, ABb och ABT. 

Constrada + kan även produceras som LTA-massa där vi 
sänker tillverkningstemperaturen med 30˚C och därmed 
vårt CO2-avtryck ytterligare.

Miljöanpassad asfalt från grunden
Produktgruppen Constrada + ingår i Svevias  

satsning på miljöanpassad asfalt – ett erbjudande som  
gör landets vägar mer hållbara. 

I dag drivs alla Svevias stationära asfaltverk med bioolja 
och grön el. Med toppmoderna asfaltverk, intensifierad 
produktutveckling, ökad återvinning och ett ansvarsfullt 
arbete i de bergtäkter varifrån ingående stenmaterial 
hämtas gör vi skillnad. Allt med syftet att minska klimat-
avtrycket, reducera miljöbelastningen och minimera  
uttaget av naturresurser. Svevias mål är att uppnå klimat-
neutralitet till 2045.



Ordlista Constrada + 

LTA  
Lågtempererad asfalt. Svevia har en speciell teknik  
vid asfalttillverkningen där vi skummar bitumen för  
att åstadkomma temperatursänkningen.

AG  
Asfaltbundet grus – bärlager. Det lager som ligger 
längst ner i vägkonstruktionen vars funktion är att  
ta upp och fördela last från trafiken. 

ABb  
Asfaltbetong – bindlager. Ett lager som man vanligen 
använder mellan bärlagret och slitlagret med funktion 
att ta upp och fördela last till det underliggande  
bärlagret.

ABT  
Asfaltbetong, tät – slitlager. Det trafikerade lagret  
i väg konstruktionen vars funktion är att skydda under-
liggande lager från vatten, skapa en slitstark yta samt 
förse vägen med en beläggning som är säker och  
bekväm att köra på.
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Hållbarhet i Svevia
Som specialister på vägar och annan infrastruktur utvecklar vi hållbara arbetssätt och cirkulära  
materialflöden med målet att 2045 erbjuda en klimatneutral värdekedja. Vårt arbete har  
ett livscykelperspektiv och utgår ifrån att bevara våra ekosystem för framtida generationer.  
Läs mer på svevia.se


