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FÖRORD
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Sammanfattning

Gammal asfaltbeläggning är förhållandevis enkel att återvinna. Det går lätt att 
gräva eller fräsa bort asfalt från vägen, den kan krossas och malas utan problem 
och den kan återanvändas på olika sätt, kallt eller varmt, i verk eller på vägen. Det 
finns ett stort antal etablerade tekniker för återvinning av asfalt och intresset ökar 
på grund av de miljömässiga och ekonomiska fördelar som tekniken erbjuder och 
inte minst av att tillgången på fräs- och uppgrävda massor har ökat på senare år.

Alla typer av asfaltåtervinning innebär att resurser sparas och att 
deponeringsbehovet minskar. Tekniken har många miljöfördelar och uppfyller på 
ett bra sätt samhällets krav på resurshushållning och kretsloppsanpassning. 
Asfaltåtervinning ligger även i linje med Vägverkets krav på miljö- och 
kretsloppsanpassat vägunderhåll. Av de olika återvinningsteknikema är det 
framför allt kall återvinning som kan sägas vara mest miljöanpassad eftersom 
materialet inte behöver värmas upp. En relevant och rättvis miljökonsekvens
beskrivning måste också ta hänsyn till beläggningens funktion och livstid. 
Miljöanpassade beläggningar med mycket kort livslängd kan inte anses uppfylla 
kravet på sund resurshushållning.

Kalla återvinningsmassor brukar användas till slit- eller bärlager på låg- till 
medeltrafikerade vägar (ÅDT <1500 fordon). I Sverige har hittills slitlager 
dominerat medan bärlager är vanligast utomlands. Den enklaste tillämpningen är 
att lägga ut asfaltgranulatet, som en enkel beläggning, direkt på grusvägar utan 
inblandning av nytt bindemedel. Mer förädlade metoder har dock utvecklats på 
senare tid, vilka bygger på att beläggningens ursprungliga egenskaper återskapas 
genom att ett nytt bindemedel och ibland stenmaterial blandas in i asfaltgranulatet. 
Det kan ske antingen på vägen eller i ett rörligt mindre kallblandningsverk och 
materialen behöver inte värmas upp under processen.

Denna rapport behandlar äldre erfarenheter av kall asfaltåtervinning, olika 
tekniker för återvinning, miljöaspekterna, uppföljning av ett antal nya 
kontrollsträckor samt laboratorieprovning av gammal asfalt och återvunnen 
asfaltbeläggning. Rapporten kan ses som en sammanställning över VTIs 
verksamheter och erfarenheter inom främst kall asfaltåtervinning.

Följande faktorer gör att kall återvinning skiljer sig från annan asfaltteknik:

• variationen i gamla asfaltmassor
• samspelet mellan det nya och gamla bindemedlet och innehållet av vatten
• varierande och ibland ” chansartat” resultat
• att det saknas anvisningar och provningsmetoder för tekniken
• att metoden är mycket resurssnål och miljöanpassad

VTIs uppföljningar av provvägar och kontrollsträckor, sammantaget drygt tio 
objekt sedan i mitten av 1980-talet, ger mycket varierande resultat, allt från 
lyckade till misslyckade försök. I allmänhet erhåller återvinningsbeläggningar 
ungefär motsvarande material- och vägyteegenskaper som andra, alternativa 
kallblandade beläggningar. De bästa sträckorna är i många avseenden jämförbara 
med konventionell varmblandad asfalt med undantag för jämnheten i längsled,

VTI NOTAT 66-1995



n

IRI-värdet, som överlag är sämre. Recepturen, och framför allt 
bindemedelsinnehållet, har en mycket avgörande betydelse för återvunna 
beläggningars egenskaper och bör därför tas fram genom laboratorieprovningar, 
helst baserade på provning av mekaniska egenskaper (sk funktionell 
proportionering). Tidiga vägskador har huvudsakligen orsakats av för hög 
(plastiska deformationer) eller för låg (beständighetsskador) inblandning av nytt 
bindemedel. Innehåller granulat redan från början hög halt bitumen ökar också 
risken för deformationer. Typen av bindemedel kan också ha en stor betydelse för 
resultatet, hittills har mestadels emulsioner baserade på mjukbitumen kommit till 
användning.

Uppföljningarna visar att om det förekommer mycket tung trafik eller om 
trafikvolymen är förhållandevis hög bör återvinningsmassor användas med 
försiktighet och endast efter särskild utredning. Kalla återvinningsmassor bör först 
och främst användas som underhållsbeläggning för det lågtrafikerade vägnätet 
(mindre än 1500 fordon per dygn). Om recepturen och utförandet av beläggningen 
är optimalt kan även mer högtrafikerade vägar komma i fråga (upp till 3000 
fordon per dygn).
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1. Inledning och syfte

VTI har på uppdrag av Vägverket, Division Väg & Trafik i Borlänge och Region 
Väst, följt upp ett antal sträckor med återvunnen asfalt. Det handlar i de flesta fall 
om kall återvinning (kall återanvändning) av gamla asfaltbeläggningar genom 
inblandning av ett nytt bindemedel i kallblandningsverk. I några fall har även nytt 
stenmaterial tillsatts asfaltgranulatet. Bindemedlen utgörs av bitumenemulsioner, 
huvudsakligen baserade på mjukbitumen. De återvunna asfaltmassorna har främst 
använts till slitlager på relativt lågtrafikerade vägar (ÅDT mindre än 1500 fordon 
per dygn). Några exempel på bärlager finns också.

Kontrollsträckoma är belägna i södra Sverige upp t.o.m. Bergslagen och har lagts 
under senare år. Uppföljningarna omfattar tillståndsmätningar av vägytan genom 
mätning med Laser-RST och kontroll av beläggningens egenskaper genom 
provning av borrkämor. Skadeutvecklingen har följts upp genom okulär 
besiktning vår och höst. I samband med utläggningen av beläggningen togs i några 
fall prov på asfaltgranulat och återvinningsmassa.

Syftet med undersökningen är primärt att skaffa kunskaper om den här typen av 
material, bl. a. hur återvinningsmassor fungerar som slitlager på mindre 
trafikerade vägar. Även tekniken kring tillverkning och utläggning av 
återvinningsmassor belyses eftersom metoderna varierar mellan de olika 
kontrollsträckoma. På senare år har det utvecklats en rad olika tekniker för kall
till halvvarm återvinning av asfalt, bl. a. avseende blandningsteknik och 
förbättrade utrustningar. Ytterligare ett syfte med uppföljningarna är att försöka 
verifiera de provningsmetoder som utvecklats på VTIs laboratorium (VTI 
Meddelande 764, referens 1) med inriktning på förprovning och kvalitetskontroll 
av återvinningsmassor.

Eftersom tekniken är förhållandevis ny och antalet dokumenterade försök litet är 
erfarenheterna ännu så länge ganska ringa. De ibland stora variationerna i gamla 
asfaltmassor, speciellt när olika material blandas ihop i upplag (ref 2), ger 
tekniken en speciell karaktär och kräver personal med en viss 
fingertoppskänslighet. Ibland upplevs återvinningsmassorna som nyckfulla, 
framför allt vid utläggningen och slutresultatet på vägen som lite chansartat. 
Behovet av metoder, bl. a. för karakterisering, förprovning och provtagning är 
därför mycket stort för den här typen av material liksom kunskaper om hur den 
återvunna beläggningen med tiden klarar sig på vägen

Kall återvinning av gamla beläggningsmassor har blivit allt vanligare i takt med 
att tillgången på fräsgranulat och uppgrävda beläggningar markant ökat. Tekniken 
är resurssnål, miljövänlig och ekonomiskt intressant. Både Vägverket och 
Kommunförbundet uppmannar i sina handlingsprogram till resurshushållning och 
kretsloppstänkande inom vägteknikområdet vilket borde innebära att återvinning i 
ännu högre grad kommer att bli aktuellt i framtiden.

Det som ger kall återvinning en speciell karaktär är således:

• variationen i gamla asfaltmassor
• samspelet mellan det nya och gamla bindemedlet och innehållet av vatten
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• varierande och ibland ” chansartat” resultat
• att det saknas anvisningar och provningsmetoder för tekniken
• att metoden är mycket resurssnål och miljöanpassad

2. Äldre erfarenheter av kall återvinning > provvägar

Återvinningstekniken inom kallsidan utvecklades från början för oljegrus där den 
med framgång använts under lång tid. De första försöken gjordes redan under 
1950-talet. En flertal beläggningar i nordligaste Sverige (Norrbotten och 
Lappland) utgörs av återvunnet oljegrus eller mjukgjord asfaltbetong. Numera har 
vägoljan ersatts med mera miljövänliga bindemedel, såsom mjukbitumen och 
bitumenemulsion. Oljegrus kan antingen återvinnas på vägen eller i ett 
blandningsverk och återvunnet oljegrus används huvudsakligen till slitlager, 
ibland även till bärlager.

Kall återvinning av asfaltbetong är en förhållandevis ny teknik i Sverige varför 
antalet dokumenterade försök är litet. I samband med oljekriserna under 1970-talet 
ökade intresset för den kalla asfalttekniken, bl. a. kom emulsionstekniken igång. 
Det dröjde dock tills i mitten av 1980-talet (ref 3) innan de första dokumenterade 
försöken med kall återvinning av varmblandade massor startades upp. VTI har 
sedan dess medverkat vid följande vägförsök:

• väg 184, Skara - Lidköping, återvinningsmassor som bärlager på vägrenarna, 
kall återvinning, 1984

• väg 701, Dalsjöfors, Västergötland, återvinningsmassor som slitlager, kall - 
halvvarm återvinning, 1989

• väg 500, Vårdinge, Södermanland, återvinningsmassor som slitlager, kall 
återvinning, 1990

• väg 615, Landvetter, Västergötland, återvinningsmassor som slitlager, kall 
återvinning, 1991

• väg 63, Saxån, Värmland, återvinningsmassor som slitlager och bärlager, kall 
återvinning, 1992

För att förbättra läsbarheten hos rapporten redovisas resultaten från provvägama i 
bilagorna 1 - 5 .  Det är viktigt att påpeka att VTI inte alltid medverkat vid 
planeringen av försöken, t. ex. i fråga om recept och val av provsträckor, utan 
ibland enbart ansvarat för uppföljningen och dokumentationen av försöket.

3. Olika tekniker för återvinning av asfalt

Återvinning av asfalt kan delas upp i följande olika tekniker:

1. Kall - halvvarm återvinning i verk
2. Kall - halvvarm remixing på vägen
3. Asfaltgranulat på grusvägar
4. Djupstabilisering - infräsning i vägen
5. Varm återvinning i verk
6. Varm remixing, repaving och heating på vägen
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Gamla asfaltmassor kan användas till följande:

1. Nytt slitlager
2. Nytt bärlager
3. Inblandning i varma massor
4. Inblandning i obundna lager (med eller utan bindemedel)
5. Dammbindande lager på grusväg
6. Fyllnadsmassor

Etablerade metoder finns för kall - halvvarm återvinning i verk (ref 14) och för 
varm remixing på vägen. Djupstabilisering och kallremixing på vägen 
förekommer mer sporadiskt men intresset har ökat det senaste året. Nyare 
utrustningar har givit denna teknik ett kliv framåt i utvecklingen. Varm 
återvinning av gammal asfalt i verk är vanlig utomlands men förutsätter att 
asfaltröken tillvaratas och renas, vilket kräver ombyggnader av de flesta svenska 
asfaltverk. Intresset för denna teknik har ökat på senare tid, bl. a. beroende på att 
högkvalitativa skelettmassor i framtiden behöver återanvändas på ett kvalificerat 
sätt.

Kall återvinning

Det har utvecklats en rad olika, i flera fall typiskt ”svenska” metoder för kall 
återvinning av asfaltbetong. I figur 1 ges en schematisk bild över hur 
asfaltbeläggningar kan återvinnas kallt (ref 9). Vi kan urskilja enklare och mer 
förädlande processer.

Enklare processer:

• bär- och slitlager på grusvägar
• fyllnadsmassor
• infräsning i vägen utan nytt bindemedel

Det kanske vanligaste och enklaste sättet har varit att lägga ut (eller deponera) 
fräsmassoma som en enkel och billig förstärkning och beläggning på grusvägar. 
Metoden kräver ingen mellanlagring av fräsmassoma och materialet behöver inte 
processas eftersom det läggs ut som det är. Den här typen av återvinningsmassor 
brukar endast, för att underlätta packningen, vattnas vid utläggningen. Efter en tid 
förseglas ibland ytan. Omfattningen och erfarenheterna från denna teknik är dock 
ringa känd. Sannolikt erhålls ett mycket varierande resultat, bl. a. beroende på de 
variationer som finns i gamla asfaltmassor. Metoden bedöms som intressant vid 
vissa tillämpningar, bl. a. för grusvägar med tjälskador (ojämna lyftningar) 
eftersom asfaltgranulat har bra flexibilitet och återläkningsförmåga. För en få en 
bättre uppfattning om metoden rekommenderas dock en inventering över den här 
typen av åtgärder.
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Figur 1 Schematisk bild över hur asfaltbeläggningar kan återvinnas kallt 
( Kommunförbundet).
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Infräsning av gammal beläggning i underliggande obundna lager, sk djupfräsning, 
förekommer men metoden bör användas med försiktighet eftersom granulatkorn 
kan vara instabila och ömtåliga i jämförelse med naturmaterial (ref 3). Om halten 
granulat är stort i det frästa lagret riskerar materialet att bli deformationsbenäget 
med spår- och sprickbildning som följd. Bärigheten kan dock öka med tiden. 
Fräsmassor kan också vara svåra att packa pga granulatets fjädrande egenskaper. 
Den typen av åtgärder bör kombineras med inblandning av ett bindemedel typ 
emulsion eller cement och då handlar det om stabilisering - modifiering.

Ett mer förädlat och resurshushållande sätt att återvinna gamla asfaltmassor är att 
försöka återskapa en del av asfaltens ursprungliga egenskaper genom inblandning 
av ett nytt bindemedel och ibland nytt stenmaterial. Vanligtvis används 
bitumenemulsioner men även skummad bitumen, rejuvinatorer (föryngringsmedel, 
vanligt utomlands) eller kombinationen emulsion och en mindre mängd cement, 
kalk eller slaggbindemedel kan också vara tänkbara bindemedel. På senare år har 
det i Sverige utvecklats en rad olika varianter av de mer förädlade teknikerna. 
Exempel och utmärkande för dessa mer förädlande processer är följande:

Förädlande processer:

• tillsats av nytt bindemedel
• emulsioner mestadels baserade på mjukbitumen
• asfaltgranulatet krossas, mals och sorteras (bild 1)
• blandning i verk eller på vägen (in-situ)
• sats- eller kontinuerlig blandning i verk
• förfinad blandningsteknik, flera steg (bild 2 och 3)
• vatten tillsätts för att förbättra massans konsistens (bearbetbarhet)
• ibland nytt stenmaterial
• utläggning med konventionella asfaltläggare (bild 4)
• packning med slätvalsvält, ibland även gummihjulsvält (bild 5)
• bär- och slitlager på låg- till medeltrafikerade vägar

Blandningsprocessen har på senare år förfinats, bl. a. genom flerstegsinblandning 
av bindemedel, vatten och material. Även provberedningen av asfaltgranulaten har 
utvecklats, målning, krossning, sortering mm förekommer. Denna utveckling bör 
medföra att möjligheterna för återvinningsmassoma har ökat, bland annat blir 
slutprodukten mer väldefinierad och homogen än tidigare. Inom bindemedelssidan 
pågår också en utveckling av mer anpassade, flexibla emulsioner (sk 
skräddarsydda emulsioner).

Konventionella asfaltläggare har svårt att lägga ut kallblandade massor på ett helt 
acceptabelt sätt. Trögheten hos massan leder till att skriden i asfaltläggaren 
fördelar ut massan ojämnt (läggaren lyfts upp) med följd att vägytan blir något 
ojämn. Prov- och kontrollsträckoma har givit IRI-värden (medelvärden av 20 m:s 
sträckor över hela sträckan) på mellan 1,5 - 2,3 mm/m, dvs. i närheten av VÄG 
94:s gränsvärden för ojämnheter på lågtrafikerade vägar. Problemet kan lösas 
genom bättre läggare (utveckling pågår) och/eller genom smidigare massor. Det är 
därvidlag viktigt att återvinningsmassan innehåller tillräcklig mängd vatten så att 
optimala blandnings-, läggnings- och packningsegenskaper erhålls. Erfarenheterna
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visar att både torra och feta massor kan vara svåra att lägga ut och packa på ett 
tillfredsställande vis.

Vid packningen av återvinningsmassor brukar sk tandemvältar, en kombinerad 
stålvals och gummihjulsvält, användas. Stålvalsen ger packning på djupet medan 
gummihjulen knådar till ytan, det senare speciellt viktigt för slitlager. 
Efterpackningen från trafiken ger också ett viktigt tillskott till packningen och den 
här typen av återvinningsbeläggningar brukar i det avseendet förbättras med tiden, 
bl. a. blir ytan hårdare och tätare.

Fräsgranulat - upp2rävda massor:

Planfräsning har blivit en allt vanligare åtgärd i samband med beläggnings- 
underhåll, bl. a. för att ta bort instabila lager i beläggningen eller för att återställa 
vägens tvärfall. Fräsgranulatets sammansättning påverkas i hög grad av en rad 
faktorer:

• utgångsmaterialet
• beläggningstjockleken
• om vägen har krackeleringar (sprickor)
• fräshastighet
• fräsdjup
• typ av fräständer och tandtäthet
• temperaturen

För att förenkla och optimera återvinningen av fräs- och uppgrävda massor är det 
viktigt att de skiljs åt efter ursprung vid deponeringen i mellanupplaget.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket (FAS Asfaltdag 1995) uppskattades 
tillgången på fräs- och uppgrävda massor 1994 till ca 700.000 ton, varav 70% 
(490.000 ton) kom till återanvändning. Totala andelen återvinningsbeläggningar är 
dock betydligt större om också övriga tekniker tas med, exempelvis remixing och 
stabilisering. I Sverige nytillverkas ca 8 miljoner ton asfalt varje år (1990).
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Bild 1 Hantering av sorterade återvinningsmassor i upplag.

Bild 2 Asfaltverk, typ Kalottikone MX-30, för satsvis blandning av kalla 
massor.
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Bild 3 Asfaltverk, ett ombyggt oljegrusverk, för kontinuerlig blandning av 
kalla massor.

Bild 4 Läggning av åAGÅ.
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Bild 5 Packning med vibrerande tandemvält, en kombinerad stålvals och 
gummihjulsvält.

4. Asfaltåtervinning - miljöanpassad vägteknik
All typ av asfaltåtervinning innebär att resurser sparas och att deponeringsbehovet 
minskar (ref 10). Tekniken har många miljöfördelar och kan på ett bra sätt sägas 
motsvara samhällets krav på resurshushållning och kretsloppsanpassning. 
Asfaltåtervinning ligger i linje med Vägverkets (ref 11) och kommunernas krav 
(ref 12, 15) på miljöanpassad vägteknik. Av de olika återvinningsteknikerna är det 
framför allt kall återvinning som är mest miljöanpassad eftersom stenmaterialet 
inte behöver värmas upp. Kall återvinning har följande positiva och eventuella 
negativa effekter:

Fördelar:

På vägen

• förbättrad arbetsmiljö, ingen asfaltrök
• går att trafikera omedelbart efter packning

Vid tillverkningen

• inga rökgaser vid asfaltverket
• inget stenmaterialdamm
• mindre energiåtgång pga att stenmaterialet inte behöver värmas upp
• mindre transportbehov av massa och stenmaterial, tekniken är rörlig och nära
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För samhället

• resurshushållning
• minskat deponeringsbehov av gamla massor
• minskat oljebehov

Nackdelar:

• bitumenemulsioner är kemikaliekrävande, bl. a. innehåller de aminer
• ibland obehaglig lukt
• tillfällig deponering av återvinningsmassor, eventuella risken för urlakning bör 

undersökas
• ej samma jämna kvalitet som nytillverkad massa

Miljömedvetandet inom vägteknikområdet medför att intresset för 
återvinningstekniken kommer att öka i framtiden. Ett sätt att underlätta för 
tekniken är att inom varje region och kommun ställa i ordning 
återvinningsterminaler för gamla asfaltmassor som måste deponeras tillfälligt. De 
bör placeras med hänsyn till mark- och grundvattenförhållanden och även vara 
strategiskt belägna för användaren (närhet viktig). Fasta återvinningsdeponier 
förenklar även kontrollen av eventuella utsläpp. Ingenting hittills visar dock att 
urlakning från asfaltdeponier är ett problem. Vidare är det viktigt att 
miljöklassificera bitumenemulsioner och detta arbete pågår. I övrigt uppvisar kall 
återvinning av asfalt många stora miljövinster, speciellt i jämförelse med 
varmblandad och nytillverkad asfalt. Tekniken svarar i hög grad upp mot 
samhällets krav på resurshushållning. Även i ett internationellt perspektiv har 
intresset för återvinning av bituminösa produkter ökat markant på senare år, 
främst pga att det i flera länder är mycket dyrt att deponera gammal asfalt på 
soptipparna.

En relevant och rättvis miljökonsekvensbeskrivning av olika beläggningstyper 
måste också ta hänsyn till deras funktion och ålder till nästa åtgärd. 
Miljöanpassade beläggningar med mycket kort livstid kan inte anses uppfylla 
kravet på sund resurshushållning. I princip bör kraven vid återvinning motsvara de 
krav vi idag ställer på andra typer av beläggningar även om de inte behöver se 
exakt likadana ut. Det är också viktigt att återvinningsperspektivet beaktas när nya 
typer av beläggningar och åtgärder utvecklas, t. ex. polymermodifieringar, 
armeringar med stålnät och dylikt.

5. Nya kontrollsträckor

För att skaffa kunskaper om den senaste utvecklingen inom den kalla 
återvinningstekniken har ett antal vägar valts ut för uppföljning. Följande objekt 
ingår i undersökningen:
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1. Väg 0694, Nordmaneröd - Holmen, Bohuslän
2. Väg 0503, Hällesåker, Halland (Göteborgs län)
3. Väg N714, Vessigebro - Ätrafors, Halland
4. Väg N530, Såghuset - Skönhult, Halland
5. Väg E902, Norrköping - Arkösund (Jonsberg), Östergötland
6. Väg U243, Viker - Älvlången, Västmanland

Objekten valdes ut i samråd mellan personal från VTI och Vägverket. I samtliga 
fall handlar det om återvinningsmassor som slitlager och i ett fall som både 
slitlager och bärlager. Resultaten redovisas i bilagorna 6-12.

6. Sammanställning över resultat - kontrollsträckor

I följande tabeller har resultaten från RST-mätningama, besiktningarna och 
undersökningarna av borrkärnorna sammanställts.

Tabell 1 Sammanställning över vägytemätningar.

Väg

nr

Alder

Oar

ADTt

fordon

ADT
Tunga
fordon

Spårdjup
RST
mm

IRI
RST

mm/m

Makrotextur
RST (spår) 

mm
0694 2,5 1400 112 5 2,3 0,5
0503 3 3250 228 6 2,4 0,5
N714 1,5 1000 50 1 1,9 0,4
N530 1 1000 - 2 1,6 0,4
E209 1 1500 - 9 2,8 0,4
U243 1 900 - 4 2,6 0,4

Tabell 2 Sammanställning över besiktning.

Väg
nr

Alder
år

Sten-
lossning

Deforma
tioner

Spric
kor

Blödning

0694 2,5 ja nej ja .. nej
0503 3 lokalt nej lokalt nej
N714 1,5 nej nej nej nej
N530 1 nej nej nej nej
E209 1 lokalt nej nej nej
U243 1 nej Ja....... . nej nej

Tabell 3 Sammanställning över provning av borrkämor.

Väg

nr

Alder

Oar

Hela
kärnor

Hålrumshalt
hjulspår

vol-%

Pressdragh. 
torra prov 

kPa

Pressdragh. 
våta prov 

kPa
0694 1 ja 12 450 270
0503 2 ja 10 500 345
N714 0,3 ja 10 400 300
N530 0,1 nej - - -

E209 0,2
. . .  ja . 16 225 190
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Tabell 4 Sammanställning över provning av borrkärnor.

Väg

nr

Alder

år

Hela
kärnor

Brottdeformation 
torra prov 

mm

Vidhäft-
ningstal

%

V attenmättnads- 
grad

%
0694 2 ja 3,4 60 67
0503 2 ja 2,9 69 87
N714 0,3 ja 2,1 76 67
N530 0,1 nej - - -

E209 0,2
..............Ja .............

3,4 83 67

7. Förprovning på laboratoriet

Laboratorieprovning av asfaltgranulat finns redovisade i tre rapporter: VTI 
Meddelande 764 (ref 1), VTI Notat 44-1994 (ref 3) och i en rapport finansierad av 
SBUF (ref 3). En kort sammanfattning över karakterisering, provning och 
proportionering av gammal asfaltbeläggning och återvinningsmassor ges i följande 
avsnitt.

Karakterisering av asfaltgranulat

Underlag för val av:

• åtgärd
• typ av bindemedel
• inblandning av nytt stenmaterial
• vätskeinnehåll, viktigt för massans konsistens
• recept vid proportionering

Parametrar som bör undersökas:

• bindemedelshalt och komkurva på extraherat material
• granulatkurva
• stenmaterialet, typ av sten, komform, kulkvam på extraherat material
• återvinning av gammalt bindemedel, 

penetration, viskositet, mjukpunkt
• packningskurva - optimalt vätskeinnehåll

Provning av mekaniska egenskaper - funktionell proportionering

Det är förhållandevis komplicerat men möjligt att testa mekaniska egenskaper hos 
kallblandad återvinningsmassa. Det är dock många parametrar kopplade till 
provprepareringen som kan inverka på resultatet och som måste beaktas och styras 
upp vid provningen, exempelvis blandningsförfarande, packningsmetod, 
lagringstid, val av provningsmetod, temperaturer vid konditionering och provning
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mm. I figur 2 ges en översikt över hur ett proportioneringsförfarande som bygger 
på testning av mekaniska egenskaper och beständighet kan se ut. De påkänningar 
som hittills visat sig kritiska i ett tidigt skede är stabiliteten och beständigheten. 
Den allt mer förfinade blandningstekniken, tvåstegsblandning, kan vara svår att 
efterlikna vid labprovning.

PREPARERING MEKANISKA BESTÄNDIGHET
EGENSKAPER

Blandning
Hobart 

4 recept

Instampning
Marshall

60°C

Statisk 
packning

25°C ~

Härdning
7 dygn 
40°C

Stabilitet
Flytvärde
Marshall

25°C

Stabilitet 
Dynamisk 

kryp test
25°C

Draghållfasthet
10°C

Frostbeständighet
 Frys-tö_____

Vattenkänslighet
Vacuummättning

Styvhetsmodul
10°C

Figur 2 Exempel på funktionell proportionering av återvinningsmassor.

8. Sammanfattande kommentarer och 
rekommendationer

Tidigare provvägar och senare års uppföljning av kontrollsträckor, sammantaget 
drygt 10 objekt, visar att beläggningar av återvinningsmassor oftast fungerar 
tillfredsställande men det finns också exempel på misslyckanden. I dessa fall har 
sannolikt inte receptet, främst i fråga om mängden nytt bindemedel som blandats 
in i asfaltgranulatet, anpassats efter asfaltgranulatets och vägens förutsättningar. 
Även lågtrafikerade vägar kan ha en mycket hög andel tung trafik som måste 
beaktas vid valet av recept och beläggningstyp. Asfaltgranulat kan också innehålla
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hög halt bindemedel, instabila massor brukar idag fräsas bort från vägen. De 
senaste somrarna har varit mycket varma varför risken för plastiska deformationer 
hittills kan sägas ha testats ordentligt. I något fall har även oacceptabel 
stenlossning förekommit under första vintern med följd att delar av vägytan 
förseglats. Det har då handlat om asfaltgranulat av dränerande asfalt, en 
beläggningstyp med låg halt bruk (mastix) som är känslig för den här typen av 
skador. Beläggningen har dock i detta fall stabiliserat sig med tiden. En viss 
beredskap, typ försegling vid stensläpp, måste finnas i åtanke för 
återvinningsbeläggningar eftersom granulatets sammansättning och egenskaper i 
hög grad kan variera. Vid omhändertagande och deponering av gamla asfaltmassor 
bör de skiljas åt, t. ex. efter ursprung eller beläggningstyp. I följande stycken ges 
en översikt över de erfarenheter och resultat som hittills erhållits från VTIs 
uppföljningar av både äldre och nyare provvägar eller kontrollsträckor.

Spårbildning - efterpackning

Kallblandad asfaltbeläggning med kontinuerlig komkurva erhåller relativt högt 
hålrum jämfört med varmblandad beläggning eftersom den är svårare att packa vid 
utläggningen. Kallblandad asfalt, speciellt om bindemedlet utgörs av emulsion, 
kräver också ett förhållandevis högt hålrum (kanske 5 - 1 5  vol-%) eftersom 
vatteninnehållet måste ha möjlighet att avdunsta, vilket är viktigt för 
härdningsförloppet och beständighetsegenskapema. Hålrumshalten minskar dock 
med tiden på grund av efterpackningen från trafiken, framför allt i hjulspåren, 
vilket resulterar i något högre spårbildning de första åren tills beläggningen 
stabiliserat sig. Om hålrumshalten minskar från 15 till 10 vol-% innebär det 
teoretiskt en volymminskning motsvarande 2 mm för en återvinningsbeläggning 
på 100 kg/m2 koncentrerat i hjulspåren. Efterpackning brukar definieras som 
densitetshöjning genom volymminskning. I flera fall har oväntat höga 
hålrumshalter erhållits på nylagda slitlager (15 - 20 vol-%) med följd att 
efterpackningen blivit förhållandevis omfattande. Orsaken kan vara att massorna 
lagts sent på året, varit svårpackade, haft dålig gradering eller eventuellt kan 
emulsionen ha brutit innan massan vältades.

Spårbildning - plastiska deformationer

Risken för plastiska deformationer är stor om kombinationen hög 
bindemedelshalt/lågt hålrum föreligger och risken ökar om andelen tung trafik är 
hög, vägen har mycket solbelysta partier eller trafiken är spårbunden. Vid val av 
emulsionshalt, helst framtagen genom lab.provning, bör detta beaktas. 
Bindemedelshalten i asfaltgranulatet, som måste fastställas vid valet av åtgärd, 
kan också från början vara hög och på sätt kan materialet vara olämpligt för t. ex. 
bärlager (lämpligt för grusvägar). Mängden nytt bindemedel i massorna måste 
således anpassas till vilket lager i vägen de skall användas till. Om 
återvinningsmassoma skall användas som bärlager blir bindemedelshalten lägre 
jämfört med slitlager eftersom skjuvpåkänningarna är som störst en bit ner i vägen 
(6-8 cm). VTIs erfarenheter pekar mot 1,0 - 2,0 vikt-% emulsion typ BE 
60M/2200 till bärlager och 2,0 - 3,0 vikt-% till slitlager, naturligtvis till en del 
beroende på bindemedelshalten i granulatet och det gamla bindemedlets 
viskositet. Inblandning av ett nytt stenmaterial kan minska risken för instabilitet 
men effekten bör först undersökas genom lab.provning eller mindre fältförsök. I
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ett fall där svåra plastiska deformationer uppkommit första sommaren hade t. ex. 
makadam blandats in i granulatet.

Innehåller granulatet från början hög halt bitumen kan tillsats av cement eller 
liknade bindemedel styva upp massan. Den möjligheten bör undersökas, 
inledningsvis genom labförsök.

I Sverige har huvudsakligen emulsioner baserade på mjukbitumen testats i 
samband med kall återvinning. De anses ge massan en bättre utläggningsbarhet 
och konsistens jämfört med hårdare bitumen. Hårdare bindemedel kan ha vissa 
fördelar ur stabilitetssynpunkt, bl. a. för bärlager och möjligheterna bör 
undersökas, både genom lab- och fältprovningar.

Jämnhet - IRI-värde

Kallblandad massa brukar erhålla sämre jämnhet än varmblandad på grund av 
massans tröghet vid utläggningen. VTIs uppföljningar visar att återvinningsmassor 
erhåller IRI-värden på 1,5 - 2,5 mm/m (för hela sträckorna). Asfaltläggama 
(skriden) klarar ibland inte riktigt av att pressa ut massan kontinuerligt vid 
läggningen, med följd av att ytan erhåller en viss korrugering. I vissa fall har också 
massan dragits isär vid lastbyten (stopp). Problemen kan lindras av kraftfullare 
läggare eller smidigare massa. Vatteninblandning kan ibland göra massan 
smidigare. En metod för att testa konsistensen hos massan bör tas fram (finns en 
variant hos Nynäs).

Friktion - textur - risk för blödning

Beläggning av återvinningsmassor har ungefär samma ytskrovlighet som tät 
asfaltbetong. Det innebär att ytan är förhållandevis slät. I ett fall, p.g.a. högt 
bindemedelsinnehåll, har med tiden tendenser till blödningar uppkommit, vilket 
bl. a. reducerat friktionen. I detta fall låg friktionsvärdet dock över 0,5. Lämplig 
åtgärd kan vara avsandning en varm sommardag. De mätningar som gjorts (Saxån) 
har givit friktionsvärden mellan 0,6 - 0,9. Makrotexturen, enligt RST-laser (RMS) 
ligger oftast mellan 0,3 - 0,5 mm, dvs på samma nivå som slitlager typ ABT, 
MJAB och AEB.

Stenlossning - sprickor - slaghål

Stenlossning förekommer ibland om asfaltgranulatet är magert, t. ex. om det 
härstammar från gammal HABD-beläggning eller om för litet nytt bindemedel 
blandats in i återvinningsmassoma. Problemen med stenlossningen verkar vara 
mest frekvent första vintern och avtar sedan med tiden, åtminstone under de första 
åren. Stenlossning som krävt underhåll har noterats i två fall, dvs en klar minoritet 
av alla de sträckor som följts upp (ca 10 % av fallen). Mer eller mindre lokal 
stenlossning förekommer dock allmänt under vinterhalvåret, troligen i något större 
omfattning än på sträckor med nytillverkad massa. Risken för stensläpp är dock 
stor om återvinningsbeläggningen proportioneras på fel sätt. Av den anledningen 
är det viktigt att massans beständighet testas vid förprovningen. Sprickor och 
slaghål har varit sällsynta på uppföljningssträckoma men om vägen har dålig 
bärighet har belastningsbetingade sprickor dykt upp efter ett par år. Återvunnen 
beläggning kan ha flexibla egenskaper och på så sätt vara lämplig på vägar med

VTI NOT AT 66-1995



16

dålig bärighet. Återläkningsförmågan hos asfalten är också en viktig egenskap i 
dessa sammanhang. Gammalt asfaltmaterial kan också vara sprött (styvt) pga 
omfattande och långvarig åldring (oxidering) vilket bör beaktas vid förprovningen. 
Normalt mjukas dock gammal asfalt upp mer eller mindre av ett nytt bindemedel.

Bärighet - fallviktsmätning

De relativt fåtaliga fallviktsundersökningar som hittills gjorts visar att kalla 
återvinningsmassor erhåller ungefär motsvarande bärighet som andra halvvarma 
asfalttyper, typ MJAB och MJAG. Krökningsradien, R hos den s. k. sjunktratten, 
som beskriver påkänningama i de övre lagren, påverkas inte så mycket av halten 
nytt bindemedel i massan. Jämfört med nytill verkad, varmblandad asfalt typ MAB 
och AG, uppvisar återvinningsbeläggning vid motsvarande förhållanden lägre 
krökningsradie, dvs större töjningar i beläggningens underkant. Det är dock svårt 
att på ett helt relevant sätt jämföra olika typer av beläggningar och deras 
bärighetsegenskaper bara utifrån fallviktsmätningar. För att rätt värdera 
påkänningarnas skadlighet (dvs i praktiken bärigheten/beläggningens livslängd) 
måste de ställas i relation till beläggningens egenskaper. Den egenskap hos 
beläggningen som är av avgörande betydelse vid bedömning av sprickrisk vid en 
given töjningsnivå är flexibiliteten. Provvägen vid Saxån, som bl. a. följs upp 
genom kontinuerliga fallviktsmätningar och besiktningar, kommer med tiden (när 
sprickor uppstår) att ge ett exempel på bärförmågan och livslängden hos 
återvinnings-beläggning, både som slit- och bärlager. Innan ett utmattnings- 
kriterium tagits fram på kallsidan måste fallviktsdata (töjningsnivån) bedömas 
med en viss försiktighet. Fler objekt med kallblandad asfalt som bärlager behövs 
dock följas upp på liknande sätt så att underlaget för ett utmattningskriterium blir 
större.

Materiale2enskaper - borrkärnor

Borrkämor från beläggningen används för att beskriva materialets tillstånd i vägen 
och hur det förändras med tiden. Uppföljningarna visar att materialets tillstånd och 
egenskaper högst avsevärt förändras med tiden, ofta i en positiv riktning, 
åtminstone de första åren. Trafikarbetet i kombination med massans fortsatta 
härdning, både knådar och packar till beläggningen med följd av att ytan t. ex. blir 
hårdare. På nylagd massa kan det vara svårt att få upp hela, provningsbara 
borrkämor. Efter ett par månaders trafik brukar dock hela prov erhållas. Följande 
erfarenheter finns från VTIs uppföljningar av borrkämor:

• Hålrummet kan variera mellan 1 - 2 0  vol-% beroende på beläggningens ålder, 
läge på vägen, receptur och objekt. I hjulspåren minskar hålrummen markant 
under de första åren pga trafikens efterpackning. Skillnaden mellan hjulspåren 
och intilliggande beläggning är genomsnitt ungefär 5 procentenheter men 
varierar från fall till fall. Efter ca ett års trafik brukar hålrumshalten i hjulspåret 
ligga mellan 5 - 1 0  vol-% men lägre och högre värden kan också förekomma. 
Hålrum på 1 - 2 vol-% har visat sig ge upphov till plastiska deformationer.

• Pressdraghållfastheten vid 10°C på torrlagrade prov ligger mellan 200 - 1100 
kPa. Resultatet påverkas främst av beläggningens ålder och hålrumshaltens 
storlek. Pressdraghållfastheten på vattenmättade prov blir lägre, oftast inom 
intervallet 100 - 500 kPa.
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• Styvhetsmodulen vid 10°C är förhållandevis hög för återvinningsmassor, 1000 
- 5000 MPa på torrlagrade prov. Modulvärdet påverkas markant av mängden 
och typ av nytt bindemedel och om proven testas i vått eller torrt tillstånd.

• Stabiliteten och brottdeformationen har endast bestämts i några fall och då 
enligt dynamisk kryptest vid rumstemperatur. Provningen visade mycket bra 
överensstämmelse med erfarenheterna från vägen och resultatet påverkades 
markant av bindemedelsinnehållet i beläggningen.

• Vattenkänsligheten (förhållandet i pressdaghållfasthet mellan våt och 
torrlagrade prov) brukar i allmänhet vara bra, 70 - 100 %. Allt för låg 
bindemedelsinblandning kan ge lägre värden och indikera dålig beständighet. 
Resultatet påverkas också av vattenmättnadsgraden vid vacuummättningen som 
i sin tur påverkas av hålrumshalten i materialet. De högsta
vattenmättnadsgradema erhålls inom hålrumsintervallet 7 - 1 4  vol-%.

• Frys-tökänsligheten (förhållandet i pressdraghållfasthet mellan prov som 
utsatts för vattenmättning + frys-töväxling och torrlagrade prov) har hittills inte 
undersökts på borrkämor utan endast vid förprovningen av lab.tillverkade prov.

Sammanfattningsvis visar VTIs uppföljningar att kall återvinningsbeläggning kan 
erhålla bra egenskaper om recepturen och utförandet är det rätta. Inblandas för 
mycket bindemedel eller om granulatet innehåller hög halt bitumen ökar risken för 
plastiska deformationer medan för lite bindemedel medför att beläggningen får 
dålig beständighet med risk för stensläpp och krackeleringar. Vägytan uppvisar i 
de flesta fall ungefär motsvarande egenskaper som andra kallblandade 
beläggningstyper och påminner i karaktären om tät asfaltbetong. För att minska 
risken för misslyckanden rekommenderas att receptet tas fram genom förprovning 
på laboratorium av blandningar av asfaltgranulat, bindemedel och vatten i olika 
proportioner och att receptet anpassas efter de förutsättningar som råder på vägen, 
t. ex. andelen tung trafik, trafikens spårbundenhet, solbelysta partier, backar mm. 
Förekommer mycket tung trafik bör återvinningsmassoma användas med 
försiktighet och endast efter särskild utredning.
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Bilaga 1
1

Väg 184, Skara - Lidköping
I samband med Vägverkets förstärkningsarbeten av vägrenarna på väg 184 i 
Skaraborgs län 1984 testades återvinningsmassor av gammal MABT som bärlager 
(ref 3, 4). Variabler vid försöket var granulatets sammansättning (två varianter) 
och typen av emulsion, BE60M eller BE60S. Inblandningen av emulsion var 3,0 
vikt-% och skedde i ett oljegrusverk. De gamla asfaltmassoma krossades och 
sorterades till tre fraktioner, 0-3, 3-30 och 0-20 mm. I ett fall inblandades 25 % 
åsgrus, 8-20 mm. Ca 50 mm återvinningsmassa lades på vägrenen innan ett nytt 
slitlager påfördes. Det recept, som framför allt vid utförandet, och efter några års 
uppföljning (recept 3) gav det bästa resultatet var följande:

• 90 % 3-30 mm granulat
• 10 % 0-3 mm granulat
• 3,0 % BE60M (total bind.halt 6,4 vikt-%)

Provytorna låg kvar efter 7 år även om en hel del krackeleringar med tiden 
uppkom, dock i varierande grad för de olika sträckorna. ÅDT var på väg 184 ca 
5000 fordon (på vägrenen dock betydligt mindre). I följande figurer redovisas 
provning av borrkämor från vägen.

Figur 1 Hålrumshalt på borrkämor. Väg 184, Skara - Lidköping.
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Figur 2 Pressdraghållfasthet på borrkämor. Väg 184, Skara - Lidköping.
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Väg P701. Dalsiöfors
Våren 1989 byggdes en provväg på väg 701, vid infarten till Dalsjöfors, i Västergötland (ref 
5). ADT var 2300 fordon per dygn. Syftet var att försöka finna lämpliga metoder för 
utnyttjande av fräsmassor och att fräsmassoma skulle återanvändas som slitlager. Följande 
sträckor ingick i provvägen:

• sträcka 1, kall återvinning, 0,8-1,2 % BE60/2200 + 0,4-1,2 % vatten
• sträcka 2, kall återvinning, endast 5,0 % vatten
• sträcka 3, vänster sida, kall återvinning, 1,0 % BE60M + 0,3 % Pentack + 4,5 % vatten, 

höger sida, 0,3 % Pentack + 5,5 % vatten
• sträcka 4, uppvärmda massor utan tillsats, temp. 110°C
• sträcka 5, uppvärmda massor, tillsats 0,5 - 0,8 % V I15, temp. 110°C
• sträcka 7, frästa massor direkt ut på vägen, vattning och packning

Massorna blandades i ett satsblandningsverk typ MX 30. Fräsmassoma bestod av MABT, 
justering, Y2B och spårlagning. Fräsgranulatet sorterades innan det återanvändes. 
Bindemedelsinnehållet var högt i fräsmassoma, ca 7,0 %. Massorna lades ut med asfaltläggare 
-120 kg/m2. De kalla massorna packades med både gummihjuls- och slätvält medan de varma 
massorna packades enbart med slätvält.

Sträcka 7 fick åtgärdas efter första vintem. Övriga sträckor lades över efter tre år pga 
spårbildning eller stensläpp. De uppvärmda massorna blev vid utläggningen mycket ojämna 
(korrugerade) eftersom massan var tröglagd (sannolikt pga det höga bindemedelsinnehållet i 
fräsmassoma).

Innan provvägen lades över sommaren 1992 gjordes en besiktning (maj 1992) med följande 
resultat:

• sträcka 1, ytan rå, en del stensläpp, spårdjup 8 - 1 0  mm
• sträcka 2, rå yta, rikligt med stensläpp, spårdjup 10-15 mm
• sträcka 3, rå yta, en del stensläpp, mindre än sträckorna 1-2,  spårdjup 5 - 1 5  mm
• sträcka 4, tät yta, ojämnheter, spårdjup 7- 11  mm
• sträcka 5, tät yta, ojämnheter, spårdjup 6 - 1 5  mm
• sträcka 7, omlagd

Enligt Vägverkets bedömning erhöll de kallblandade massorna alltför låg kvalitet för att 
kunna användas på den här typen av relativt högtrafikerade vägar. De varmblandade massorna 
uppvisade enligt samma källa något bättre kvalitet men blev samtidigt alltför ojämna. I 
följande figurer och bilder redovisas uppföljning av borrkämor från vägen och några 
fotografier från besiktningen i maj 1992.
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Figur 1 Hålrumshalt på borrkämor i hjulspår. Väg 701, Dalsjöfors.

Figur 2 Pressdraghållfasthet på borrkämor i hjulspår. Väg 701, Dalsjöfors.
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Bild 2 Besiktning maj 1992. Sträcka 4, väg 701,

Bild 1 Besiktning maj 1992. Sträcka 1, väg 701, Dalsjöfors.
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Väg 500. Vårdinge. Södermanland
Väg 500, Vårdinge, Stockholms län, belädes med återvinningsmassor hösten 1990. 
Asfaltgranulatet utgjordes av fräst asfaltbetong. Materialet blandades med ca 2,5 - 4,0 % 
bitumenemulsion, BE60/2200, i ett kallblandningsverk fabrikat Kalottikone MX-30 B Turbo 
(satsblandningsverk). ÅDT var 1100 fordon.

Sommaren 1991 togs 24 borrkämor i och mellan hjulspåren. De flesta borrkämoma var hela 
men i några fall erhölls även trasiga prov. På laboratoriet analyserades proven med avseende 
på hålrumshalt och pressdraghållfasthet, figur 1 och 2.

Vid besiktningen 1991 observerades lokala krackeleringar och sprickor men som helhet gav 
beläggningen ett positivt intryck. Ytan var dock relativt rå och öppen och lokala stensläpp 
förekom. En del spårbildningen förekom också.

Figur 1 Hålrumshalt på borrkärnor, väg 500, juni 1991. Prov tagna i och mellan 
hjulspåren.
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Figur 2 Pressdraghållfasthet på borrkämor, väg 500, juni 1991. Prov tagna i och
mellan hjulspåren.



Väg P615. Landvetter
Hösten 1991 byggdes en större provväg på väg 615 mellan länsgränsen och 
Hällingsjö i närheten av Landvetter i Västergötland (ref 6, 7). Provvägen 
omfattade åtta provsträckor med slitlager. Sju sträckorna (str. 1-7) bestod av åter- 
vinningsmassor från asfaltbetong med varierande receptur och en jämförande 
sträcka (referens, str. 8) ) med asfaltemulsionsbetong,. Atervinningsmassoma 
lades efter justering av vägbanan (också med återvinningsmassor) efter klistring 
på den gamla beläggningen. Packningen utfördes med hjälp av en slätvalsvält. 
Vägbanan trafikerades omedelbart efter utläggning av massorna. ÅDT var ca 1500 
fordon per dygn, varav en ganska stor del utgjordes av tunga fordon.

Efter krossning, målning och sortering av asfaltgranulatet blandades 
återvinningsmassoma, utan uppvärmning, med ett nytt bindemedel 
(asfaltemulsion) i ett kontinuerligt kallblandningsverk. Bindemedlet inblandades i 
den grövre sorteringen innan det finare materialet tillsattes. Tillsatt mängd 
emulsion varierade mellan 3,0 och 4,0 vikt-%. Asfaltgranulatet sorterades i två 
fraktioner, 0-6 mm och 6-18 mm innan det processades. Bitumenemulsion typ 
BE65M/2000 användes. Fördelningen mellan fin och grov sortering var 20-80 , 
30-70 och 40-60 %. Exakta recepturen för de olika sträckorna är inte känd 
eftersom utföraren inte ville avslöja arbetsrecepten (firmahemlighet).

VTI ansvarade för uppföljningen av försöket, med inriktning på vägytans 
egenskaper och tillstånd samt beläggningens (materialets) tillstånd. Följande 
provningar och mätningar gjordes:
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Parameter Mätmetod
Spår, tvärprofil RST, PRIMAL
Jämnhet RST
Textur RST
Skador, sprickor etc Okulär besiktning
Materialets (beläggningens) tillstånd Borrkärnor

Uppföljningen omfattade hösten 1991 till hösten 1993. Besiktningar har dock 
gjorts senare, både 1994 och 1995. I följande figurer och bilder ges en 
sammanställning över de viktigaste resultaten.
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Figur 1 Spårutvecklingen i yttre hjulspåret 1991-93 enligt Primalmätning. 
Väg 615, Landvetter, riktningen mot Hällingsjö.

Figur 2 Spårdjup enligt RST-mätning två års trafik (oktober 1993). 
Väg 615, Landvetter.

Figur 3 Jämnhet, IRI, enligt RST-mätning efter två års trafik (oktober 1993). 
Väg 615, Landvetter.
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Figur 4 Utveckling av hålrumshalt i hjulspår 1991-93. Borrkämor. Väg 615,
Landvetter.

Figur 5 Utveckling av draghållfasthet i hjulspår 1991-93. Borrkämor. 
Väg615, Landvetter.

Figur 6 Vattenkänslighet, borrkämor. Oktober 1992-93. Prov tagna i 
hjulspår. Väg 615, Landvetter.



Kommentarer:

Spårutvecklingen (enligt Primal) var för de flesta sträckorna betydande första året, 
7 - 1 1  mm. Spårbildningen skedde kontinuerligt under året (både vinter och 
sommar). Det andra året var spårbildningen överlag endast någon millimeter, 
vilket visar att beläggningen med tiden stabiliserat sig. Sträcka 5 skiljer sig 
markant från övriga sträckor och uppvisade mycket måttlig spårbildning, ca 3 mm 
efter två års trafik. På sträcka 2 lokalt och 7 generellt förekom plastiska 
deformationer. Spårprofilema visade att deformationerna orsakades av den tunga 
trafiken och att huvuddelen av spåren berodde på efterpackning och deformationer 
som kunde härledas till beläggningen.

Jämnheten i vägens längsled , IRI-värdena, låg omkring 3, dvs på en hög nivå. 
Kallblandade massors tröghet vid utläggningen brukar ge förhållandevis höga IRI- 
värden (ca 2,0). En anledning till de höga IRI-värdena är att vägen från början 
hade dålig och ojämn bärighet och dessutom var smal och slingrig. Feta 
återvinningsmassor, som fallet var här, brukar också ge högre IRI-värden än 
magrare massor. Redovisade RST-resultat avser medelvärdet av 20 meters 
sträckor över hela provsträckoma (varierande längd).

Borrkämoma visade att hållfastheten hos återvinningsmassoma markant 
förbättrades (och förändrades) under det första året. Efter det andra året erhölls 
något reducerade hållfastheter jämfört med året innan. Vattenbeständigheten var 
också bra i början men reducerades något med tiden, delvis beroende av att 
hålrummen minskade och hamnade inom ett mer kritiskt intervall (omkring 10 
vol-%). Öppna beläggningar har ett mer väldränerat porsystem jämfört med något 
tätare och erhåller på så sätt lägre vattenmättnadsgrader vid provningen, en 
gynnsam faktor vid vidhäftningstester.

Hålrummet i beläggningen minskade markant med tiden pga efterpackningen från 
trafiken men var efter det första året fortfarande förhållandevis hög för flertalet av 
sträckorna (6-14 vol-%). Efter två års trafik hamnade hålrummen mellan 2-12 vol- 
% beroende på sträcka. De lägsta hålrummen tyder på att materialet innehöll hög 
halt bindemedel (alltför hög) och plastiska deformationer inträffade också på 
dessa sträckor. Sträcka 5 med högt hålrum, ca 10 vol-%, klarade sig i det 
avseendet bra. I tabell 1 ges en sammanställning över de viktigaste resultaten från 
uppföljningen.
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Tabell 1 Sammanställning över väg- och provningsdata. Väg 601,
Landvetter. Resultaten avser uppföljningen efter två år (1993).
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Sträcka Spårbild.- 
ning 
mm

Hålrum,

vol-%

Draghåll
fasthet

kPa

Vidhäft-
ningstal

%

Skador

1 10 10 400 60 lokala stensläpp
2 8 4 400 70 lokalt plastiska deform., 

lokala stensläpp
3 12 7 300 70 lokala stensläpp
4 12 10 400 60 stensläpp
5 3 10 400 60 stensläpp
6 12 11 300 70 lokala stensläpp
7 12 2 400 90 plastiska deformationer
8 7 12 100 100 en del feta fläckar

Enligt okulära besiktningar från 1994-95 ger vägen ungefär samma intryck som 
vid besiktningen 1993 (se ovan). En del belastningsbetingade sprickor har börjat 
dyka upp vilket bekräftar att vägen har förhållandevis låg bärighet. 
Helhetsintrycket från provvägen är att återvinningsmassoma överlag innehöll 
alltför mycket bindemedel. Vägytan blev relativt mjuk och fet och beläggningen 
erhöll plastiska deformationer där vägen låg i solläge. Basbindemedlet i 
emulsionen utgjordes av mjukbitumen, sannolikt en bidragande orsak till den 
dålig stabiliteten hos beläggningen. Det är även möjligt att de gamla massorna 
innehöll relativt ”fräscht” bitumen och att bindemedelshalten låg på en hög nivå. 
Hålrumshalten blev också oväntad hög, kanske beroende på dålig packning, fel 
sammansättning på materialet eller på att massan redan brutit innan packningen. 
Beläggningen lades på hösten, ytterligare en anledning till att massan kan ha varit 
svårpackad. Vägen har dock inte behövts åtgärdas fram till hösten 1995, dvs 4 år 
efter det beläggningen lades.
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Bild 1 Besiktning av väg 601, Landvetter, sträcka 2. Våren 1993.

B ild 2 Besiktning av väg 601, Landvetter, sträcka 2. Våren 1993.
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Väg 63. Värmland
Sommaren 1992 byggdes en större provväg med kall återvinning av frästa asfaltmassor på väg 
63, delen Yngshyttan - Saxån, mellan Filipstad och Hällefors i Värmland (ref 1, 8). 
Arsmedeldygnstrafiken, ÅDTt, var 1540 fordon varav 13 % utgjordes av tunga fordon. Den 
äldre vägen hade innan åtgärd omfattande krackeleringar och var i behov av både 
beläggningsunderhåll och förstärkning. De beslutades då att den gamla beläggningen skulle 
fräsas bort, ett nytt bärlagergrus skulle påföras och den gamla beläggningen läggas tillbaka 
efter ”uppfräschning” genom inblandning av nytt bindemedel i ett kallblandningsverk.

Provvägen omfattade sex provsträckor med återvinningsbeläggning samt tre referenser med 
konventionell varmmassa. Tre av provsträckoma innehöll 100 kg (ca 5 cm) återvinningsmassa 
som bärlager (AGÅ) med 80 kg (ca 4 cm) återvinningsmassa som slitlager (MABÅ). De andra 
tre provsträckoma innehöll 100 kg återvinningsmassa som bärlager (AGÅ) med 80 kg 
nytillverkat slitlager, MABT16.1 samtliga sträckor med återvinningsmassor ingick 10 cm nytt 
bärlagergrus. Referenssträckoma består av AG16 resp AG25 med MABT16 som slitlager. Be
läggningen lades direkt på den gamla vägbanan (obs, inget nytt bärlagergrus). 
Återvinningsträckoma framgår av figur 1.

Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 Sträcka 4 Sträcka 5 Sträcka 6 Sträcka 7 Sträcka 8 Sträcka 9
80 MABÅ 80 MABÅ 80 MABÅ 80MAB16T 80 MAB16T 80MAB16T 80 MABT16 80 MABT16 80 MABT16

3,0%_BE _
• É>

mm- mm- mm- mm mm- mm- mm-- mm-.

100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 180AG25 120AG25 60 AG16

1,5 % BE 1,5% BE 1,5% BE 1,5% BE 3,0 % BE 5.0% Vatten

10cm GBL 10cm GBL 10cm GBL 10cm GBL 10cm GBL 10cm GBL Gammal beläggning
nytt nytt nytt nytt nytt nytt

GBL GBL GBL GBL GBL GBL

gammalt gammalt gammalt gammalt gammalt gammalt
100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Figur 1 Schematisk bild över provsträckoma med återvinningsmassor, sträckorna 1 - 6  
och referenser, sträckorna 7-9.
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Den gamla beläggningen bestod ursprungligen av 100 kg MABT16 som delvis förseglats 
under årens lopp. Det nya bindemedlet utgjordes av bitumenemulsion, typ BE60 M/2200, som 
levererades av Nynäs Bitumen. Basbitumenet i emulsionen är mjukbitumen med viskositeten 
2200. Emulsionen innehåller ej lösningsmedel. Återvinningsmassoma tillverkades i ett 
satsblandningsverk fabrikat Kalottikone, typ MX-30 B Turbo, som är ett blandningsverk 
konstruerat för kalla eller halvvarma massor. Vid blandningen av asfaltgranulatet och 
bindemedlet, som skedde utan uppvärmning av materialet, tillsattes också en mindre mängd 
vatten. Detta för att förbättra massornas läggnings- och packningsegenskaper. 
Återvinningsmassoma lades ut med en asfaltläggare typ BITELLI BB52. Massan packades 
med en vibrerande tandemvält typ BOMAG BW160 AC som är kombinerad stålvals och 
gummihjulsvält. Antalet vältöverfarter var 8. AGÅ-sträckoma fick ligga i en vecka innan 
slitlagret påfördes. Detta för att vattnet i beläggningen skulle få en möjlighet att avdunsta 
innan ytan lades över. Trafiken släpptes på ca en timme efter packningen. Massorna med 
minst mängd nytt bindemedel (1,5-2,0 % emulsion) var lättast att lägga ut. Vid 4,0 % 
emulsion blev massan trög och det var svårt att klara av nominell tjocklek.

Provvägen har följts upp av VTI under de senaste tre åren och i följande diagram ges en kort 
sammanställning över en del av resultaten:

Figur 1 Spårdjupsdata enligt Laser-RST. Hösten 1992-94. Väg 63, Värmland.
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Figur 2 Jämnhetsdata, IRI, enligt Laser-RST. Hösten 1992-94. Väg 63, Värmland.

Figur 4 Beräknad relativ livslängd (obs ej år). Fallviktsmätning från hösten 1994. Väg 
63, Värmland. Obs sträcka 6 har redan uppvisat skador.

Figur 3 Friktionsmätning 1993-94. Väg 63, Värmland.



Bilaga 5
4

Figur 5 Utveckling av hålrumshalt, borrkämor. Provtagning hösten 1992-94.
Väg 63, Värmland. Prov tagna i hjulspåret.

Figur 6 Utveckling av pressdraghållfasthet, borrkämor. Provtagning hösten 1992-94. 
Väg 63, Värmland. Prov tagna i hjulspåret.

Figur 7 Utveckling av styvhetsmodul, borrkämor. Provtagning hösten 1992-94. 
Väg 63, Värmland. Prov tagna i hjulspåret.
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Figur 8 Utveckling av vattenkänslighet (vidhäftningstal), borrkämor. Provtagning hösten 
1992-94. Väg 63, Värmland. Prov tagna i hjulspåret.

Kommentarer:

Provvägen har hittills okulärt givit ett positivt men varierande intryck. Mängden nytt binde
medel i återvinningsmassoma påverkade i hög grad ytans karaktär. Sträcka 3 innehållande 
MABÅ med 4,0 % emulsion uppvisade efter sommaren 1994 en del mindre deformationer 
och ytan var fet och mörk. På sträcka 6 innehållande AGÅ utan inblandning av nytt 
bindemedel uppkom sprickor efter andra vintem. Skadorna på vägen stämmer mycket väl 
överens med resultaten från laboratorieprovning, både på tillverkade provkroppar av 
asfaltgranulat och med borrkämoma från vägen. En sammanställning över den senaste 
besiktningen från 1995 ges:

Besiktning från sommaren 1995. dvs tre år efter det beläggning lades

• sträcka 1 (2,0 % MABÅ), ej deformationer, lokala stensläpp, bra textur
• sträcka 2 (3,0 % MABÅ), ej deformationer eller stensläpp, bra textur, ser mycket bra ut
• sträcka 3 (4,0 % MABÅ), mindre plastiska deformationer, ej stensläpp, slät yta, tendens till 

blödningar i spåren
• sträcka 4 (1,5 % AGÅ), ytan fin
• sträcka 5 (3,0 % AGÅ), ytan fin
• sträcka 6 (enbart vatten AGÅ), längsgående sprickor, begynnande krackeleringar, stensläpp
• Sträcka 7 (MABT), stensläpp
• Sträcka 8 (MABT), lokala stensläpp
• Sträcka 9 (MABT), lokala stensläpp

Av bilderna 1 -2  framgår foton från besiktningen sommaren 1994.
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Bild 1 Besiktning av väg 63, Värmland, sträcka 2. 1995.

Bild 2 Besiktning av väg 63, Värmland, sträcka 2. 1995.
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Kommentarer

Uppföljningen visar hittills att vägens ytegenskaper liksom beläggningens hållbarhet och 
hållfasthet på ett mycket markant sätt påverkas av mängden nytt bindemedel i 
återvinningsmassoma. Skillnad mellan ingen inblandning av nytt bindemedel och 2,0 - 
4,0 vikt-% bitumenemulsion är mycket tydlig, framförallt i fråga om stabilitet, beständighet 
och vägytans egenskaper. Ser man till alla de egenskaper som hittills undersökts och som visat 
sig ha betydelse för vägens funktion och hållbarhet erhåller MABA med 2,0 - 3,0 vikt-% och 
AGA med 1,5 vikt-% emulsion de bästa resultaten.

Undersökningen visar att återvunnen asfalt är ett material med levande och med tiden 
föränderliga egenskaper. Vid optimal sammansättning erhålls bra egenskaper och 
beläggningen är då jämförbar med andra typer av kallblandade asfaltbeläggningar. Inblandas 
för mycket eller litet nytt bindemedel riskeras tidiga skador hos beläggningen, typ plastiska 
deformationer, spår, blödningar, stensläpp eller krackeleringar. är därför mycket viktigt 
att receptet tas fram genom förprovningar på laboratoriet. Det provningssystem som testats 
vid väg 63 har visat en mycket bra överensstämmelse med resultaten från vägen.

Återvinningsmassoma påverkas både av mängden och beskaffenheten hos det gamla 
bindemedel liksom mängden och typen av nytt bindemedel och hur dessa parametrar 
samverkar. Det är svårt att veta på vilket sätt det gamla och nya bindemedlet (i massan) går 
ihop till ett nytt bindemedel. I tabell 1 redovisas analyser av återvunnet bindemedel från 
återvinningsmassa. Återvinningen har gjorts genom kallextraktion med diklormetan och 
roationsindunstare enligt FAS-metod 419-91. En mindre del av det gamla bitumenet är 
sannolikt förbrukat genom oxidation och fillrets förstyvande inverkan.

Tabell 1 Analyser på återvunnet bindemedel (förprovning), väg 63, Saxån.

Recept Penetration 
25°C, mm/10

Kinematisk 
viskositet 

135°C, mm2/s

Mjukpunkt

°C
asfaltgranulat 58 301 51
2 % emulsion 133 109 42
3 % emulsion 159 74 40
4 % emulsion 201 53 38
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Nya kontrollsträckor - uppföljning - mätmetoder

Allmänt

Beläggningar av återvinningsmassor är ett mer föränderligt och flexibelt material jämfört med 
varmblandad asfalt. Egenskaperna påminner till stora delar om andra kall- till halvvarm 
asfaltbeläggningar, t ex asfaltemulsionsbetong och mjukbitumen. Återvinningsmassomas 
egenskaper påverkas i hög grad av asfaltgranulatets ursprung och karaktär och av inblandat 
material såsom, typen och mängden av nytt bindemedel, eventuellt stenmaterial och vatten. 
Det innebär att vägytans tillstånd och egenskaper med tiden kan förändras, ibland markant och 
både i positiv och negativ riktning. Därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp den här 
typen av beläggningar.

Intresset för vägytans egenskaper och tillstånd har aktualiserats genom införande av 
vägytekrav i VÄG 94, både vid nybyggnad och underhåll och för samtliga typer av bituminösa 
lager och vägar.

Mätprogram

Följande provningar och mätningar har gjorts:

Parameter Mätmetod
Spår RST, (PRIMAL)
Jämnhet RST
Textur RST
Skador, sprickor, etc. Okulär besiktning
Asfaltgranulat Prov vid upplag (verk)
Materialets tillstånd (beläggningslager) Borrkämor

Mätningarna har främst gjorts på hösten medan besiktningen omfattar både höst och vår. 

Spårutveckling - PRIMAL

PRIMAL är en utrustning som mäter vägens tvärprofil. Ur tvärprofiler kan t. ex. maximalt 
spårdjup, spårvidd och tvärfall beräknas. En sk. nollmätning (första hösten) har utförts på en 
del av objekten. Förnyade mätningar planeras längre fram (när vägarna fått några år på nacken 
eller markanta deformationer börjar uppträda).

Laser-RST

Vid mätning med Laser-RST-bil, utvecklad på VTI, erhålls mått på vägens spårdjup, 
längsojämnhet (IRI) och makrotextur (ytskrovlighet uttryckt som RMS, Root Mean Square).

Spårdjupet avser maximalt spårdjup (enligt trådprincipen). IRI-värdena som presenteras är 
medelvärdet från båda hjulspåren i körbanan. Makrotexturen avser RMS-värdet från körbanan 
mellan hjulspåren och det högra hjulspåret. Hög makrotextur anses gynnsamt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Viktiga vägyteegenskaper såsom friktion, vattenstänk, ljusreflektion, 
buller och vattenavrinning påverkas i olika grad av makrotexturen. De RST-värden som 
presenteras är medelvärden av 20 m:s sträckor och omfattar hela kontrollsträckan. 
Kontrollsträckornas längd varierar mellan 400 - 1500 m.
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Borrkärnor

För att bedöma beläggningens (materialets) tillstånd i vägen har borrkämor tagits och 
analyserats på laboratoriet. Provtagningen koncentrerades till ett mindre antal provpunkter per 
sträcka men vid varje provpunkt togs istället flera prov (6-12). För att få en uppfattning om 
beläggningens känslighet för efterpackning togs borrkärnoma både i och mellan hjulspåren.

Borrkämoma har undersökts med avseende på:

• lagertjocklek, mätt på borrkämor.
• skrymdensitet (FAS metod 448-87), kompaktdensitet (FAS metod 425-91) och hålrumshalt 

(FAS metod 413-91).
• pressdraghållfasthet och brottdeformation (FAS metod 449-91).
• vattenkänslighet, vidhäftningstalet. Förhållandet mellan torrlagrade och våtlagrade prov i 

procent. Provet vattenmättas under vakuum vid 40 mbars undertryck i en timme följt av 23 
timmars vattenlagring vid atmosfäriskt tryck i rumstemperatur (VTI-metod men en 
liknande variant för varmmassa finns medtagen i Vägverkets anvisningar, Väg 94).

Det är viktigt att påpeka att en del av de provningsmetoder (och egenskaper) som här beskrivs 
från början är framtagna för varmblandade massor med relativt hårda bindemedel och låga 
hålrumshalter och är därför kanske inte är helt relevanta för provning av kallblandade massor 
med emulsion av mjukbitumen. Erfarenheterna hittills har dock varit positiva, t. ex. vid 
provvägsförsöket i Värmland. Det bör vidare nämnas att antalet undersökta borrkämor eller 
snarare provpunkter är relativt litet per objekt i syfte att spåra tendenser hos materialet och bör 
därför inte betraktas som en kvalitetskontroll av hela vägobjektet. Variationerna kan som 
bekant vara stora för återvinningsmassor.

Stabiliteten har hittills inte undersökts på borrkämoma. Utvecklingsarbete pågår och 
dynamisk kryptest har givit intressanta resultat enligt färska tester på en 
återvinningsbeläggning. Metoden är dock ganska komplicerad, t. ex. föreskrivs given 
provhöj d, vilket kan vara svårt att uppnå för borrkämor (två behöver limmas ihop) och 
dessutom krävs en del provpreparering, vilket kan vara svårt för ömtåliga provkroppar. Me
todutveckling pågår dock inom varmsidan (Said S. skjuvhållfasthet, dynamisk kryp, VTIs 
provvägsmaskin) och det är möjligt att någon av dessa metoder i modifierad form kan vara 
lämplig för återvinningsmassa. Information om materialets stabilitet, både risken för 
efterpackning och plastiska deformationer, måste anses vara av fundamental betydelse att 
känna till för den här typen av material. Stabiliteten hos beläggningarna i de olika objekten 
fångas dock upp indirekt genom de spårdjupsmätningar som görs på vägen (RST-mätning).
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Väq 0694. Nordmaneröd - Holmen. Bohuslän

Allmänt

Uppföljningssträckan som är belägen på väg 0694 strax öster om Uddevalla är 1470 m lång. 
Beläggningen, slitlager av återvinningsmassor, utfördes 1993. ÅDT är ca 1400 fordon, varav 8 
% tunga fordon. Vägbredd ca 5,5 m.

Massorna blandades kallt i ett satsblandningsverk för kalla - halvvarma massor fabrikat 
Kalottikone MX-30 B Turbo. De gamla beläggningsmassoma utgjordes av dränasfalt. 
Emulsionshalten är inte känd. VTI deltog inte vid utförandet av kontrollsträckan.

RST-resultat

RST-mätningar har utförts hösten 1993 och 1994. Resultaten redovisas i tabell 1 och avser 
medelvärden över hela sträckan.

Tabell 1 RST-mätningpå väg 0694, Nordmaneröd - Holmen.

Riktning Tidpunkt Spårdjup

mm

IRI

mm/m

Makrotextur 
mellan spår 

mm

Makrotextur
hjulspår

mm
Mot Lane-Ryr hösten 1993 2,6 2,3 0,5 0,5
Från Lane-Ryr 3,1 2,2 0,5 0,5

Mot Lane-Ryr hösten 1994 4,3 2,3 0,4 0,4
Från Lane-Ryr 5,3 2,2 0,4 0,4

Borrkärnor -resultat

Provtagning av borrkämor utfördes våren och hösten 1994 vid två provpunkter i riktningen 
mot Lane - Ryr. Vid borrningen på våren erhölls delvis trasiga borrkämor medan hela, 
provningsbara kärnor erhölls på hösten. Innan provkroppama testades lagrades de ca en 
månad vid rumstemperatur. Vatteninnehållet var vid provningen mindre än 0,2 vikt-%. 
Lagertjockleken ligger omkring 40 mm medan borrkämomas tjocklek vid provningen var ca 
36 mm (34 - 38 mm).

Resultaten redovisas i tabell 2 och är medelvärden från dubbelprov.
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Tabell 2 Borrkämor från väg 0694, Nordmaneröd - Holmen.

Prov
punkt

nr

Tidpunkt Läge Hålrums-
halt

vol-%

Pressdrag-
hållfasthet

kPa

Brott-
def.
mm

Vatten
känslighet

%

Vatten-
mättn.grad

%
1 våren 1994 Hjulspår 13,7 301 3,8 53 67

M. hj. 16,0 260 3,8 - -

2 1)

1 hösten 1994 Hjulspår 11,9 455 3,5 60 63
M. hj. 11,3 410 3,6 - -

2 Hjulspår 12,1 450 3,2 - -

M. hj. 12,3 420 3,2 - -

1) trasiga borrkärnor

Besiktning

Hösten 1993:
Beläggningen gav ett mycket positivt intryck. Inga skador eller spår konstaterades (bild 1). 

Våren 1994:
Besiktningen gav ett helt annat intryck jämfört med våren innan. En del sten- och 
materialsläpp förekom (bild 2). Längsgående sprickor förekom i hjulspåren och i vägmitt (bild 
3). Ytan upplevdes som rå och ”maläten”.

Hösten 1994:
Delar av ytan hade förseglats. Fortfarande förekom en del längsgående sprickor och även 
stensläpp på ytor som inte förseglats.

Hösten 1995:
Beläggningen har inte ytterligare försämrats utan vägytan ser bättre ut än året innan. En del 
stensläpp förekommer fortfarande men det verkar som om ytan stabiliserat sig.
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Bild 2 Besiktning väg 0694, Nordmaneröd - Holmen. Hösten 1994.

Bild 1 Besiktning väg 0694, Nordmaneröd - Holmen. Hösten 1993.
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Bild 3 Besiktning väg 0694, Nordmaneröd - Holmen. Hösten 1994.
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Väq 0503. Hällesåker

Allmänt

Uppföljningssträckan är belägen på väg 0503, strax öster om Lindome och Hällesåker, i 
Göteborgs län och är 800 m lång. Beläggningen, slitlager av återvinningsmassor, utfördes sent 
på hösten 1992. ÅDT är ca 3250 fordon, varav 7 % är tunga fordon. Vägbredd ca 6,0 m.

Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk, ett ombyggt och moderniserat 
oljegrusverk, framtaget för emulsionsbeläggningar. Nytt stenmaterial inblandades i 
återvinningsmassoma. Vad de gamla beläggningsmassoma utgjordes av är inte känt och inte 
heller emulsionshalt och typ av emulsion. VTI deltog inte vid utförandet.

RST-resultat

RST-mätningar har utförts höstarna 1993 - 1995. Resultaten redovisas i tabell 1 och avser 
medelvärden över hela sträckan.

Tabell 1 RST-mätning på väg 0503, Hällesåker.

Riktning Tidpunkt Spårdjup

mm

IRI

mm/m

Makrotextur 
mellan spår 

mm

Makrotextur
hjulspår

mm
Mot Hällesåker hösten 1993 1,2 2,5 0,7 0,8
Från Hällesåker 2,7 2,5 0,8 0,7

Mot Hällesåker hösten 1994 5,0 2,4 0,5 0,6
Från Hällesåker 5,8 2,4 0,6 0,4

Mot Hällesåker hösten 1995 5,7 2,4 0,5 0,5
Från Hällesåker 6,6 2,4 0,5 0,5

Borrkärnor -resultat

Borrkämor togs höstarna 1993 och 1994. Prov togs vid två provpunkter i riktningen från 
Hällesåker. Vid borrningen erhölls hela, provningsbara kärnor. Innan provkroppama testades 
lagrades de ca en månad vid rumstemperatur. Vatteninnehållet var vid provningen mindre än 
0,2 vikt-%. Lagertjockleken ligger omkring 58 mm medan borrkämomas tjocklek vid 
provningen var något lägre, ca 55 mm (46 - 57 mm).

Resultaten redovisas i tabell 2 och är medelvärden från dubbelprov.
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Tabell 2 Borrkämor från väg 0503, Hällesåker.

Prov-
punkt

Tidpunkt Läge Hålrums-
halt

Pressdrag-
hållfasthet

Brott-
def.

Vatten
känslighet

Vatten-
mättn.grad

nr vol-% kPa mm % %
1 hösten 1993 Hjulspår 19,9 160 3,9 93 50

M. hj. 21,3 155 3,6 - -

2 Hjulspår 22,2 170 4,1 - -

M. hj. 25,5 145 4,5 - -

1 hösten 1994 Hjulspår 10,5 445 2,6 69 87
M. hj. 10,5 405 2,8 - -

2 Hjulspår 10,5 550 3,1 - -

M. hj. 12,2 500 2,8 - -

Besiktning

Hösten 1993:
Beläggningen gav ett mycket positivt intryck. Endast lokala stensläpp observerades. I övrigt 
inga skador eller spår (bild 1).

Våren 1994:
Vägytan såg fortfarande bra ut. En del lokala sten- och materialsläpp förekom (bild 2). Lokalt 
även längsgående sprickor. Ytan upplevdes som rå och ”maläten”.

Hösten 1994:
Ungefär som våren 1994. En del av det grövre stenmaterialet utgjordes av kvartsit.

Hösten 1995:
En del, mestadels lokala stensläpp förekommer. Tendenser till lokala deformationer. Lokala 
längsgående sprickor (bild 3 är från våren 1995.
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Bild 2 Besiktning väg 0503, Hällesåker. Våren 1994.

Bild 1 Besiktning väg 0503, Hällesåker. Hösten 1993.
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Bild 3 Besiktning väg 0503, Hällesåker. Våren 1995.
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Väa N714. Vessiaebro - Ätrafors

Allmänt

Uppföljningssträckan är belägen på väg N714, delen Vessigebro - Ätrafors intill Askome 
kyrka, ca en mil nordost om Falkenberg. Sträckan är 400 m lång. Beläggningen, slitlager av 
återvinningsmassor, utfördes sommaren 1994. ÅDT är ca 1000 fordon, varav ca 5 % tunga 
fordon. Vägbredd ca 6,0 m.

Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk. Asfaltgranulatet var uppdelat i två 
sorteringar, 0-6 och 6-16 mm. Nytt stenmaterial, sortering 8-16 mm, tillsattes asfaltgranulatet 
och vid blandningen av massan i verket tillsattes också vatten. Bitumenemulsionen var av typ 
BE60/2000, dvs. basbitumenet var emulgerad mjukbitumen (fluxad B180 från Nynäs). 
Massornas nominella tjocklek var 90 kg/m2. VTI medverkade inte vid utförandet av sträckan. 
Emulsionshalten låg omkring 4,0 vikt-%.

RST-resultat

RST-mätningar har utförts hösten 1994 och 1995. Resultaten redovisas i tabell 1 och avser 
medelvärden över hela sträckan.

Tabell 1 RST-mätning på väg N714, Vessigebro - Ätrafors.

Riktning Tidpunkt Spårdjup

mm

IRI

mm/m

Makrotextur 
mellan spår 

mm

Makrotextur
hjulspår

mm
Mot Ätrafors hösten 1994 0,4 1,9 0,3 0,4
Från Ätrafors 0,5 1,9 0,5 0,3

Mot Ätrafors hösten 1995 1,1 1,9 0,3 0,4
Från Ätrafors 0,9 1,8 0,4 0,3

Borrkärnor -resultat

Provtagning av borrkämor utfördes hösten 1994. Prov togs vid två provpunkter i riktningen 
mot Ätrafors. Vid borrningen erhölls hela, provningsbara kärnor. Innan provkropparna 
testades lagrades de ca en månad vid rumstemperatur. Vatteninnehållet var vid provningen 
mindre än 0,2 vikt-%. Lagertjockleken ligger omkring 40 mm medan borrkärnornas tjocklek 
vi provningen var ca 36 mm (34 - 38 mm).

Resultaten redovisas i tabell 2 och är medelvärden från dubbelprov.
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Tabell 2 Borrkämor från v N714, Vessigebro - Ätrafors.

Prov
punkt

Tidpunkt Läge Hålrums-
halt

Pressdrag-
hållfasthet

Brott-
def.

Vatten
känslighet

Vatten-
mättn.grad

%
nr vol-% kPa mm %
1 hösten 1994 Hjulspår 10,5 400 2,2 76 67

M. hj. 11,1 360 2,2 - -

2 hösten 1994 Hjulspår 8,7 425 2,0 - !
M. hj. 7,5 405 2,3 - -

Besiktning

Hösten 1994:
Beläggningen såg mycket bra ut (bild 1-2). Inga spår eller blödningar efter den varma 
sommaren vilket tyder på att bindemedelshalten inte varit för hög. Små svarta fläckar (bollar) 
förekommer dock.

Hösten 1995:
Beläggningen såg fortfarande mycket bra ut. Inga spår eller blödningar efter två varma somrar.

Bild 1 Besiktning väg N714, Vessigebro - Ätrafors. Hösten 1994.
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Bild 2 Besiktning väg N714, Vessigebro - Ätrafors. Hösten 1994.
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Väa N530. Såghuset - Skönhult

Allmänt

Uppföljningssträckan är belägen på väg N530, delen Såghuset - Skönhult, ca 5 - 10 km sydost 
om Laholm. Sträckan är 600 m lång. Beläggningen, slitlager och justering av 
återvinningsmassor, utfördes i september 1994. ÅDT är ca 1000 fordon. Vägbredden är ca 5,0 
-5,5 m.

Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk (bild 1). Kapaciteten i verket var 
drygt 100 ton/tim. Asfaltgranulatet var uppdelat i två sorteringar, 0-6 och 6-16 mm. Nytt 
stenmaterial, sortering 8-16 mm, och vatten tillsattes också (i biandaren). Materialen 
inblandades i två steg på så sätt att emulsionen tillsattes de grövre fraktionerna (stenmaterialet 
och det grövre granulatet) innan finfraktionen blandades in. Emulsionshalten var 4,1 vikt-%. 
Bitumenemulsionen var av typ BE60/2000.

Vid utläggningen (bild 2) användes en asfaltläggare, fabrikat DYNAPAC 1011, och massorna 
vältades med en stålvalsvält från BOMAG. Vädret var vid tillfället mulet med en temperatur 
av 15°C. Nylagda ytor sandades av efter packningen. Massornas nominella tjocklek låg på 100 
kg/m2 inklusive justering.

Bild 1 Tillverkning av återvinningsmassor. Väg N530, Såghuset - Skönhult.
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Bild2 Utläggning och packning av återvinningsmassor. Väg N530, Såghuset - Skönhult.

Prov på asfaltgranulat - återvinningsmassa

I samband med tillverkningen och utläggningen togs prov av asfaltgranulatet och 
återvinningsmassan. Bindemedelshalt, kornkurva, vatteninnehåll och egenskaperna hos 
återvunnet bindemedel bestämdes. Resultatet framgår av tabell 1.

Tabell 1 Analyser av asfaltgranulat och återvinningsmassan. Väg N530, 
Såghuset - Skönhult.

Prov Vatten
kvot

vikt-%

Bind.halt 

vikt- %

Penetration 

25°C, 0,1 mm

Mjukpunkt

°C

Viskositet 

135°C m2/s
Asfaltgranulat:
0 - 6  mm 1,7 4,1 16 89 12105
6 -1 6  mm 0,6 2,9 - - -

Atervinnings-
massa

3,7 1) 5,7 - - -

1) Vid utläggning
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RST-resultat

RST-mätningar har utförts hösten 1994 - 1995. Resultaten redovisas i tabell 2 och avser 
medelvärden över hela sträckan.

Tabell 2 RST-mätning på väg N530, Såghuset - Skönhult.

Riktning Tidpunkt Spårdjup

mm

IRI

mm/m

Makrotextur 
mellan spår 

mm

Makrotextur
hjulspår

mm
Mot Skönhult hösten 1994 0,8 1,7 0,4 0,4
Från Skönhult 1,8 1,5 0,4 0,4

Mot Skönhult hösten 1995 1,3 1,6 0,4 0,4
Från Skönhult 3,7 1,4 0,5 0,5

Borrkärnor -resultat

Provtagning av borrkämor utfördes oktober 1994, en månad efter det att beläggningen lades. 
Inga hela, provningsbara kärnor erhölls vid provtagningen. Resultatet visar att 
återvinningsmassor behöver en tids efterpackning, helst vid varm väderlek, innan materialet 
går ihop. Vid provtagningen hösten 1995 erhölls hela kärnor.

Besiktning

Hösten 1994:
I samband med utförandet av beläggningen och borrningen besiktades vägen. Ytan såg mycket 
bra och homogen ut (bild 3).

Hösten 1995:
Ytan ser fortfarande mycket bra och homogen ut. Det finns dock ytor utanför 
kontrollsträckoma (med återvinningsbeläggning) som lokalt förseglats pga stensläpp.
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Bild 3 Besiktning väg N530, Såghuset - Skönhult. Hösten 1994.
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Väq E209. Norrköping - Arkösund (Jonsberaf

Allmänt

Uppföljningssträckan är belägen på väg E209, vid Jonsberg ca 6 km väster om Arkösund. 
Sträckan är 400 m lång. Beläggningen, slitlager av återvinningsmassor, utfördes i augusti 
1994. ÅDT är ca 1500 fordon. Vägbredd ca 6,0 m.

Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk (bild 1), ett ombyggt oljegrusverk 
med en kapacitet av drygt 100 ton/tim. Asfaltverket kan arbeta med tre sorteringar och två 
bindemedel samtidigt. Asfaltgranulatet var krossat och sorterat till fraktion 0 - 2 0  mm. 
Bitumenemulsionen var av typ BE65/2000. Emulsionshalten var ca 2,7 vikt-%.

Vid utläggningen (bild 2), i augusti 1994, användes en asfaltläggare, fabrikat DYNAPAC 
1011, och massorna vältades med en stålvalsvält från DYNAPAC. Vädret var vid tillfället 
soligt med en temperatur av 20°C. Massornas nominella tjocklek låg på ca 100 kg/m2. Massan 
var mycket svårlagd, framför allt vid lastbyteszonema där den lätt drogs isär (bild 3). 
Personalen fick då handskyffla och raka ut massan. Ytan blev också ojämn. Den nylagda ytan 
avsandades

Bild 1 Tillverkning av återvinningsmassor. Väg E209, Arkösund.
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Bild 3 Utläggning av citervinningsmassorVäg E209, Arkösund.

Bild 2 Utläggning av återvinningsmassor. Väg E209, Arkösund.
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Prov på asfaltgranulat - återvinningsmassa

I samband med tillverkningen och utläggningen togs prov på asfaltgranulatet och 
återvinningsmassan. Bindemedelshalt, komkurva, vatteninnehåll och egenskaper hos 
återvunnet bindemedel bestämdes. Resultatet framgår av tabell 1.

Tabell 1 Analyser av asfaltgranulat och återvinningsmassa. Väg E209, Arkösund.

Prov Vatten
kvot

vikt-%

Bind.halt

vikt-%

Penetration 

25°C, 0,1 mm

Mjukpunkt

°C

Viskositet 

135°C m2/s
Asfaltgranulat 3,3 6,6 42 56 626
Atervinnings-
massa

2,3 1) 7,6 -

1) Vid utläggning

RST-resultat

RST-mätningar har utförts hösten 1994 - 1995. Resultaten redovisas i tabell 2 och avser 
medelvärden över hela sträckan.

Tabell 2 RST-mätning på väg V209, Arkösund.

Riktning Tidpunkt Spårdjup

mm

IRI

mm/m

Makrotextur 
mellan spår 

mm

Makrotextur
hjulspår

mm
Mot Arkösund hösten 1994 1,7 2,5 0,4 0,4
Mot Norrköping 3,2 2,5 0,4 0,4

Mot Arkösund hösten 1995 9,9 3,0 0,4 0,2
Mot Norrköping 7,7 2,5 0,3 0,2

Borrkärnor -resultat

Provtagning av borrkämor utfördes oktober 1994, drygt en månad efter utförandet. Prov togs 
vid två provpunkter i riktningen mot Norrköping. Vid borrningen erhölls hela, provningsbara 
kärnor. Innan provkropparna testades lagrades de ca en månad vid rumstemperatur. 
Vatteninnehållet var vid provningen mindre än 0,2 vikt-%. Lagertjockleken ligger omkring 40 
mm medan borrkämomas tjocklek vi provningen var ca 36 mm (34 - 38 mm).

Resultaten redovisas i tabell 3 och är medelvärden från dubbelprov.
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Tabell 3 Borrkärnor från väg V209,

Prov Tidpunkt Läge Hålrums- Pressdrag- Brott- Vatten Vatten-
punkt halt hållfasthet def. känslighet mättn.

nr voi-% kPa mm %
grad

%
1 hösten 1994 Hjulspår 16,3 230 3,3 83 67

M. hj. 18,8 175 4,1 - -

2 hösten 1994 Hjulspår 17,2 220 3,5 - -

M. hj. 21,7 165 3,7 - -

Besiktning
Hösten 1994:
Beläggningen såg förhållandevis homogen och bra ut men ytan var något ojämn. Inga 
deformationer eller blödningar efter den varma sommaren trots att bindemedelshalten i 
massorna (den totala) var hög (7,6 %). Av bild 4 framgår hur ytan såg ut ca 6 tim efter 
utläggning.

Hösten 1995:
Beläggningen såg tät och homogen ut, nästan bättre än året innan. Lokala stensläpp liksom 
svarta fläckar (typiskt för återvinningsmassor) förekommer. En del spårbildning 
(efterpackning) och ojämnheter förekommer, dock inte plastiska deformationer. Det är viktigt 
att komma ihåg att granulatet innehöll hela 6,6 % bindemedel. Massorna var också feta och 
klibbiga. I ett sådant här fall kan eventuellt massans stabilitet förbättras genom 
cementinblandning (2 %).

Bild 4 Nylagd beläggning. Väg E902, Arkösund. Augusti 1994.
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Väa U243. Viker - Älvlånqen

Allmänt

Uppföljningssträckoma, två stycken, är belägna på väg U243, delen Viker - Älvlången, mellan 
Karlskoga och Nora. Sträckorna är 500 m resp 250 m långa. Sträckorna innehåller både bär- 
och slitlager av återvinningsmassor. Emulsionshalten i slitlagret var 3,6 resp 3,8 vikt %. 
Återvinningsbeläggningen lades i oktober 1994. ÅDT är ca 900 fordon varav en stor del tunga 
fordon. Vägbredd ca 6,5 -7,0 m.

Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk. Asfaltgranulatet var krossat och 
sorterat till två fraktioner, 0-6 och 6-18 mm. Två typer av emulsion användes. För 
slitlagermassoma användes emulsion typ BE65/2000 (mjukbitumen) och för bärlagermassorna 
emulsion typ BE65/B180. Nytt stenmaterial, fraktion 16-25 mm, inblandades också.

Vid utläggningen, hösten 1994, användes en asfaltläggare, fabrikat DEMAG 1011, och 
massorna vältades med en stålvalsvält. Vädret var vid tillfället halvklart med en temperatur 
omkring 10°C. Massornas nominella tjocklek låg på ca 120 kg/m2 för bärlagret och på 100 
kg/m2 för slitlagret. Massorna var torra (hårda) och svårpackade. De nylagda beläggningarna 
avsandades.

Prov på asfaltgranulat - återvinningsmassa

I samband med tillverkningen och utläggningen togs prov på asfaltgranulatet och 
återvinningsmassan. Bindemedelshalt, komkurva, vatteninnehåll och egenskaper hos 
återvunnet bindemedel bestämdes. Resultatet framgår av tabell 1.

Tabell 1 Analyser av asfaltgranulat och återvinningsmassa. Väg U243, Viker - 
Älvlången.

Prov Vatten
kvot

vikt-%

Bind.halt 

vikt- %

Penetration 

25°C, 0,1 mm

Mjukpunkt

°C

Viskositet 

135°C m2/s
Asfaltgranulat: 
0-18 mm 14 93 14235
0-6 mm - 4,9 - - -

6-18 mm - 4,6 - - -

Atervinnings-
massa

3,0 1) - - -

1) Vid utläggning

RST-resultat

RST-mätningar har utförts hösten 1994. Resultaten redovisas i tabell 2 och avser medelvärden 
över hela sträckan.
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Tabell 2 RST-mätning på väg U243, Viker - Älvlången.

Riktning Tidpunkt Spårdjup

mm

IRI

mm/m

Makrotextur 
mellan spår 

mm

Makrotextur
hjulspår

mm
Str.l, Nora hösten 1994 3,5 2,4 0,4 0,4
Str.l, Karlskoga 3,6 2,6 0,4 0,5

Str.2, Nora hösten 1994 3,5 2,5 0,4 0,4
Str.2, Karlskoga 2,8 2,7 0,5 0,4

Borrkärnor -resultat

På grund av att beläggningen lades sent på året och att den frästes bort har ingen provborrning 
utförts.

Besiktning

Hösten 1994:
Beläggningen såg ganska homogen och bra ut men ytan var något ojämn. Av bild 1 framgår 
hur ytan såg ut ca 1 dygn efter utläggningen.

Hösten 1995:
Beläggningen gav ett helt annat intryck än året innan (bild 2). Allmänt förekom kraftiga 
deformationer och ojämnheter. Hastigheten var nedsatt till 50 km/tim. Deformationerna hade 
uppstått under sommaren. Beläggningen, både bär- och slitlagret, frästes bort hösten 1995.

Sannolikt orsakades instabiliteten i beläggningen av alltför hög halt nytt bindemedel i 
återvinningsmassorna (ca 2,4 % restbitumen inblandades) i kombination med tung trafik, 
solbelyst vägbana och förhållandevis tjocka lager (AGÅ + ABÅ sammantaget ca 10 cm). 
Enligt entreprenören var massorna vid utläggningen mycket svårhanterliga och ”nöp” ihop 
dåligt efter packningen. Analys av återvunnet bindemedel från granulatet visade att det gamla 
bindemedlet var mycket hårt och försprödat (tabell 1). Provgrävningar i den skadade 
beläggningen visade enligt samma källa att bindemedlet separerat och vandrat upp i 
beläggningen. Övre delen av beläggningen var bindemedelsrik medan det undre lagret var 
torrt och luckert.
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Bild 2 Väg U243, Viker - Hösten 1995.

Bild 1 Nylagd beläggning. Väg U243, Viker - Älvlången. Hösten 1994.
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