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VTI notat 28-2001 

Förord 
Återvinning av gamla asfaltbeläggningar har blivit allt vanligare på senare år och 
en rad olika metoder har utvecklats inom detta område. Denna rapport behandlar 
kall och halvvarm återvinning i verk med inblandning av bitumenemulsion eller 
mjukbitumen och ibland tillsats av nytt stenmaterial och vatten. Rapporten 
beskriver ett stort antal återvinningsbeläggningar från Halland i söder till 
Lappland i norr som samtliga lades under 1990-talet. VTI har genom årliga 
besiktningar, mätningar och i vissa fall provtagningar följt upp utvalda 
kontrollsträckor inom dessa vägobjekt och bland annat studerat beläggningens 
prestanda, vägytans tillstånd och egenskaper samt hur de förändras med tiden. 
Denna rapport är således en sammanställning över provvägar och kontrollsträckor. 
I VTI notat 27-2001 tas frågor upp som berör förprovning och proportionering av 
kalla och halvvarma återvinningsmassor.  
 
Undersökningarna och sammanställningen av rapporten har utförts inom ett av 
Vägverket finansierat FoU-projekt rörande kall och halvvarm asfaltåtervinning. I 
de olika försöken har också Vägverket Produktion, NCC, PEAB, Vägmästarna, 
Skanska, Nynäs och flera av Vägverkets regioner medverkat.  
 
Kontaktpersoner på Vägverket (huvudkontoret) har varit Åsa Lindgren och Bengt 
Krigsman. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare medan 
Fredrik Hornwall har medverkat vid sammanställningen av rapporten. 
Laboratorieundersökningarna och fältmätningarna har till stor del utförts av Karl-
Axel Thörnström, Fredrik Hornwall och Nils-Gunnar Göransson. 
 
 
Linköping i april 2001, 
 
 
 
Torbjörn Jacobson 
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Sammanfattning 
Rapporten är en sammanställning över prov- och kontrollsträckor med kalla och 
halvvarma återvinningsbeläggningar tillverkade i verk. Beläggningarna lades 
mellan 1992-98 och har fram till slutet av 1999 följts upp av VTI. Sammanlagt 4 
provvägsförsök och 17 kontrollobjekt (sammantaget ca 50 sträckor) behandlas i 
rapporten. De sydligaste kontrollsträckorna ligger i södra Halland och de 
nordligaste i Norrbotten norr om polcirkeln. De flesta objekten behandlar kall och 
halvvarm återvinning av ursprungligen varma beläggningstyper med hårdare 
bitumen. I ett par fall har den ursprungliga beläggningstypen varit mjukgjord asfalt 
som återvunnits genom halvvarm teknik med mjukbitumen.  
 
I VTI notat 20-2001 behandlas laboratorieprovning av returasfalt, asfaltgranulat 
samt kalla och halvvarma återvinningsmassor. Frågor som berörs är provtagning, 
karakterisering, bearbetbarhet (konsistensen hos massan), packningsegenskaper 
proportionering, mekaniska egenskaper och beständighet. 
 
Kall och halvvarm återvinning av asfaltbeläggning är en resurssnål teknik 
eftersom materialet inte eller endast måttligt (vid halvvarm teknik) behöver 
värmas upp och genom den stora mobilitet (kan ställas upp nära objektet) som 
blandningsverken har. Vid dessa tekniker kan upp mot 100 % gammal asfalt 
återvinnas men för ett bra resultat är det viktigt att de gamla asfaltmassorna 
förebehandlas på ett riktigt sätt. Återvinning av gamla asfaltbeläggningar har blivit 
allt vanligare på senare år (drygt en miljon ton 1998) och samtidigt har tekniken 
genomgått en stark utveckling. Vid kall återvinning i verk utgörs det nya 
bindemedlet av bitumenemulsion och vid halvvarm återvinning används 
mjukbitumen. I de flesta fall tillsätts dessutom vatten och ibland stenmaterial. Det 
är många faktorer som kan inverka på kvaliteten för den här typen av beläggningar 
men för ett gott resultat är det viktigt att arbetsreceptet på återvinningsmassan tas 
fram genom ett relevant proportionerings-förfarande. 
 
Provvägarna och kontrollsträckorna har dels följts upp genom mätningar av 
spårdjup, jämnhet och makrotextur, dels genom borrkärnor som på laboratoriet 
analyserats med avseende på hålrumshalt, pressdraghållfast, styvhetsmodul och 
känslighet för vatten. I vissa fall har granulatets och massans sammansättning 
bestämts samt egenskaperna på återvunnet bindemedel (hur pass åldrat var det 
gamla bindemedlet). Provvägarna har också besiktigats varvid eventuella skador 
dokumenterats. Där data erhållits redovisas även uppgifter om typen av asfaltverk, 
maskiner vid utläggning och packning samt arbetsrecept och använda bindemedel. 
Data om väg och trafik har också tagits med i dokumentationen. 
 
I slutet av rapporten ges en översikt av och kommentarer till erhållna resultat. De 
aspekter som belyses är beläggningens egenskaper och vägytans tillstånd samt hur 
de förändras med tiden av trafik och miljö. Effekter av bindemedelshalt, hårdheten 
på bindemedlet, granulatets beskaffenhet, hålrumshalten i beläggningen, 
trafikarbetet, saltning, klimatpåkänningar med mera tas upp. Erhållna resultat 
jämförs också med de krav som finns för återvinnings-beläggningar i TBVbel ÅA 
(Vägverkets anvisningar). I de fall skador uppkommit görs en analys av troliga 
orsaker.  
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Uppföljningar visar att återvinningsbeläggningar i hög grad påverkas av hur 
mycket nytt bindemedel som inblandats. I de fall deformationer och blödningar 
uppkommit har alltför mycket bindemedel tillsatts. Annars har spårbildningen i de 
flesta fall varit liten eller måttlig och bör därför inte utgöra ett problem för 
återvinningsbeläggningar. Efterpackningen från trafiken (den första tidens 
spårbildning) ligger mellan 2-4 mm. Spårdjupets storlek är beroende av lagrets 
tjocklek och om flera lager läggs samtidigt. Den vanligaste typen av skador som 
observerats är materialsläpp (sten- och brukssläpp). I de fallen skador uppträtt i ett 
tidigt skede har massan blivit för bindemedelsfattig (för litet nytt bindemedel har 
tillsatts) och därmed erhållit dålig beständighet. Beläggningen kan också bli något 
ojämn vid utläggningen på grund av den tröghet som både kalla och halvvarma 
återvinningsmassor kan uppvisa. Återvinningsmassor kan också bli förhållandevis 
separationsbenägna genom att andelen grovt material (både granulatkorn och 
stenmaterial) kan vara högt i massan, vilket måste beaktas vid utförandet. 
 
Materialets egenskaper förändras påtagligt under det första året genom att 
materialet hårdnar och packas till av trafikarbetet under värmeperioder på 
sommaren. Hålrumshalten kan sjunka påtagligt samtidigt som de mekaniska 
egenskaperna förbättras (materialet blir styvare). Effekten avtar dock med tiden 
och materialets egenskaper kan också försämras av de påkänningar som kan 
förekomma, t ex riklig tillgång till vatten, upprepade frys-töväxlingar eller mycket 
saltning i kombination med hög andel tung trafik. I de fall beständighetsrelaterade 
skador uppkommit har också borrkärnorna från vägen erhållit låg resistens mot 
vatten enligt provning av vidhäftningstalet. Omfattande stenlossning kan också 
resultera i ökad spårbildning, försämrade IRI-värden och en högre makrotextur 
(öppnare yta).  
 
Eftersom mjukbitumen eller emulsioner baserade på mjukbitumen används vid 
kall och halvvarm återvinning blir pressdraghållfastheten och framför allt 
styvhetsmodulen lägre jämfört med varm massa. Det innebär samtidigt att 
beläggningen får högre flexibilitet, vilket kan var en fördel på vägar med sämre 
bärighet. Mjukare bindemedel har också bättre lågtemperaturegenskaper än 
hårdare bindemedel och passar därför bra för norra Sverige. Även nya typer av 
emulsioner baserade på hårdare bindemedel har ingått i flera av provvägarna eller 
kontrollsträckorna och i de fallen har materialet erhållit högre hållfasthet än 
vanligt enligt tester av massaprov, borrkärnor och fallviktsmätning. Den typen av 
återvinningsmassor riskerar dock att bli styvare och mer svårlagda än de 
traditionella med mjukare bindemedel.  
 
Några av sträckorna kommer även att följas upp i framtiden. Inriktningen inom det 
fortsatta FoU-programmet kommer att vara fokuserad på: 
• effekten av stenmaterialinblandning 
• möjligheten att använda hårdare bindemedel för att öka hållfastheten hos 

beläggningen 
• vilka krav som bör ställas vid återvinning av mjukgjorda beläggningar 
• återvinningsmassor som bär- och bindlager 
• asfaltgranulat som obundet bärlagermaterial 
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Inledning 
Det stora intresset för återvinning av asfalt har inneburit att en rad olika 
produktionsmetoder utvecklats och det finns nästan en teknik anpassad för varje 
landsända av Sverige eller för varje beläggningstyp. Ökad miljömedvetenhet på 
senare år är en förklaring men redan tidigt (60- och 70-talen) utvecklades flera 
tekniker för både kall och varm återvinning, t.ex. av oljegrus. Vägverkets mål för 
år 2000 att i stort sett alla gamla beläggningsmassor skall återvinnas eller 
återanvändas har redan uppnåtts. Det som idag kan vara hämmande för en fortsatt 
positiv utveckling är mer bristen på resurser (pengar) för beläggningsunderhåll än 
viljan eller de tekniska förutsättningarna.  
 
Asfaltbeläggningar kan återvinnas genom kalla, halvvarma eller varma 
produktionsmetoder och inblandningen av nytt bindemedel, massa, vatten eller 
stenmaterial i det gamla asfaltmaterialet (returasfalt, asfaltgranulat) kan ske i verk 
eller på vägen. Ibland inblandas även asfaltgranulatet i nytillverkad massa. 
Återvinningsmassor kan användas till slit-, bind- eller bärlager. Kalla och 
halvvarma metoder lämpar sig bäst för vägar med låg eller måttlig trafikvolym 
medan varm återvinning är en teknik även för det högtrafikerade vägnätet. Vid 
kall- och halvvarm återvinning kan andelen returasfalt vara upp mot 100 % i 
asfaltmassan medan vid varm återvinning i verk inblandningsgraden är lägre och 
vanligtvis ligger mellan 10–40 %. Återvinning av asfalt har på senare år blivit en 
allt vanligare teknik för både nybyggnad och underhåll av vägar. Vägverket 
upphandlade till exempel ca 1 miljon ton återvinningsmassor 1998.  
 
Återvinning av asfalt kan delas upp i följande olika tekniker: 

1. Kall/ halvvarm återvinning i verk 
2. Kall/ halvvarm remixing på plats 
3. Homogenisering av bundna lager – omblandning och infräsning i vägen 
4. Varm återvinning i verk 
5. Varm remixing, repaving och heating på plats 
6. Asfaltgranulat på grusvägar som ett dammbindande lager 
7. Asfaltgranulat som ersättning för obundna material 
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Syfte med rapporten 
I denna rapport sammanställs erfarenheter från en rad olika provvägar och 
kontrollsträckor med kalla och halvvarma återvinningsmassor tillverkade i verk. 
De äldsta sträckorna är från början av 1990-talet. Sträckorna är belägna över hela 
landet, från Halland i söder till Norrbotten/Lappland i norr och har följts upp 
regelbundet (årligen) sedan beläggningarna lades.  
 
Frågor som särskilt belyses är: 
• Produktionsteknik 
• Arbetsrecept 
• Materialets egenskaper och hur de förändras med tiden 
• Spårbildning - deformationskänslighet 
• Jämnheten hos beläggningen – trögheten hos massan 
• Ytskrovlighet – makrotexturtextur 
• Friktion 
• Känslighet för vatten och salt (beständighet) 
• Hållbarhet och skadeutveckling, typ av skador 
 
De olika objekten presenteras var för sig men delas upp efter följande kriterier: 
• Kall och halvvarm återvinning av ursprungligen varm asfaltbetong (södra, 

mellersta och norra Sverige, de flesta objekten) 
• Halvvarm återvinning av ursprungligen mjukgjorda beläggningar (norra 

Sverige, ett fåtal objekt) 
 
I slutet på rapporten ges en sammanställning över erhållna resultat från samtliga 
objekt, till exempel med avseende på vägyteegenskaper, egenskaper hos 
borrkärnor och eventuella skador. 
 
Tre av provvägar finns redovisade i separata VTI notat: 
• Väg 63, Saxån - notat 62-1999 
• Väg 90, Lunde - Gustavsvik – notat 11-1999 
• Väg X583, Ljusne - Sandarne – notat 21-1999 
 
I denna rapport ges bara en kort översikt av dessa provvägar.  
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Kall och halvvarm återvinning i verk- översikt 
Kall och halvvarm återvinning av asfaltbeläggning är en resurssnål teknik 
eftersom materialet inte eller endast måttligt (vid halvvarm återvinning) behöver 
värmas upp och genom den stora mobilitet som blandningsverken har (kan ställas 
upp nära objektet). Vid dessa metoder kan upp mot 100 % asfalt återvinnas men 
en inblandning av 10–15 % stenmaterial är vanligt, bland annat för att massan 
skall bli hanterbar och smidigare. Innan de gamla asfaltmassorna (kallas numera 
returasfalt) används brukar de krossas och siktas till granulat och de brukar också 
delas upp efter ursprung eller kvalitet. Vid kall återvinning inblandas vatten i syfte 
att förbättra blandnings-, utläggnings- och packningsegenskaperna. Om granulatet 
redan har ett högt fuktinnehåll behöver vatten ej tillsättas. De bindemedel som 
brukar användas är: 
 
• Vid kall återvinning – bitumenemulsion baserad på mjukbitumen med 

kinematiska viskositeten 2000, 2200, 5000 eller 10000 mm²/s vid 60°C. 
• Vid halvvarm återvinning – mjukbitumen med viskositeten 2000, 5000 eller 

10000 mm²/s vid 60°C. 
 
Det finns också bitumenemulsioner baserade på hårdare bindemedel som är under 
utveckling och som tagits fram för återvinningsbeläggningar med större krav på 
styvhet och stabilitet. 
 
Tekniken kall och hallvarm återvinning har blivit allt vanligare på senare år och 
samtidigt genomgått en stark vidareutveckling. Ett flertal olika verk har byggts 
eller modifierats för återvinning och 1997 fanns det totalt 22 verk för tillverkning 
av nytillverkad eller återvunnen halvvarm eller kallblandad massa. Erfarenheterna 
har visat att det är viktigt att mängden nytt bindemedel, vatten samt stenmaterial 
tas fram genom en ordentlig förprovning på laboratoriet så att massan får en bra 
sammansättning som leder till att beläggningen erhåller en god funktion.  
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Figur 1 Asfaltåtervinning 1998 (massor upphandlade av Vägverket). 
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Provvägar och kontrollsträckor – en översikt 
Följande objekt ingår i inventeringen (årtalet anger utförandeår): 
 
Provvägar 
• Väg 90, Junsele – Näsåker, Västernorrlans län, 1991 
• Väg 63, Saxån, Värmlands län, 1992 
• D-976, Strängnäs, Södermanlands län, 1996 
• Väg 90, Lunde – Gustavsvik, Västernorrlans län, 1998 
• X-583, Ljusne – Sandarne, Gävleborgs län, 1998 
• AC-867, Kåge – Kusmark, Västerbottens län, 1998 
• Y-681, Stavreviken – Lagfors, Västernorrlans län, 1998 
 
Kontrollsträckor 
• O-503, Hällesåker, Västra Götalans län, 1992 
• N-714, Vessigebro – Ätrafors, Hallands län, 1993 
• N-530, Såghuset – Skönhult, Hallands län, 1994 
• E-209, Norrköping – Arkösund, Östergötlands län, 1994 
• D-957, Vansö, Södermanlands län, 1996 
• D-223, Mariefred - Gnesta, Södermanlands län, 1996 
• D-501, Ålberga, Södermanlands län, 1996 
• BD-755, Seskarö, Norrbottens län, 1996 
• Gator och vägar i Borlänge kommun, 1997-98 
• BD-392, Överkalix – Nybyn, Norrbottens län, 1998 
• E10, Lansjärv, Norrbottens län, 1998 
• Väg 97, Vuollerim – Jokkmokk, Norrbottens län, 1998 
• AC-522, Sörmjöle, Västerbottens län, 1998 
• AC-363, Hissjön, Västerbottens län, 1998 
 
Provvägarna omfattar flera provsträckor med till exempel varierande recept hos 
provbeläggningarna. Innan provvägarna byggdes gjordes omfattande för-
provningar på laboratoriet. De flesta av provvägarna finns redovisade i separata 
rapporter. Provvägarna har följts upp genom fler besiktningar och mätningar än 
kontrollsträckorna.  
 
Kontrollsträckorna har valts ut på ordinarie vägobjekt där återvinnings-
beläggningar lagts. Ingen extra förprovning har därför gjorts . 
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Provvägsförsök på väg 63, Saxån, Värmlands län 
Ett större provvägsförsök utfördes sommaren 1992 på riksväg 63 i Värmland. 
Kalla återvinningsmassor testades både som slit- och bärlager. Erfarenheterna 
efter 7 års uppföljning visade på stora skillnader mellan de olika provsträckorna. 
Bäst av slitlagersträckorna klarade sig den med tillsats av 3,0 % emulsion (baserad 
på mjukbitumen) som erhöll en mycket måttlig utveckling av spår, stensläpp och 
bärighetssprickor och var jämförbar med de bästa referenserna av nytillverkad 
massa. Sträckan med tillsats av 2,0 % emulsion erhöll fler sprickor och stensläpp 
än övriga. Sträckan med 4,0 % emulsion blev mycket tät och slät med följd att 
inga stensläpp eller sprickor observerades men beläggningen erhöll däremot 
plastiska deformationer på grund av det höga bindemedelsinnehållet (ca 8,0 % 
bitumen sammantaget). Hos bärlagersträckorna var skillnaden relativt liten mellan 
tillsats av 1,5 och 3,0 % emulsion medan den utan emulsionstillsats erhöll 
sprickor i ett tidigt skede. Noterbart var att samtliga referenser med varm massa 
(AG och ABT) erhöll bärighetssprickor ungefär samtidigt som återvinnings-
sträckorna trots att bärigheten låg på en betydligt högre nivå för de varm-
tillverkade massorna enligt fallviktsmätning.  
 
Provvägen redovisas ingående i VTI notat 62-1999 och meddelande 764 från 
1995. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  7 år 
ÅDTtotal:  1540 
Vägbredd:  ca 8 m 
Saltning:  ja 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slit- och bärlager 
Bindemedel:  BE 60 M/visk. 2200 
Granulat:  ABT16/B180 
Stenmaterialinblandning:  nej 
 
 

Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5 Str 6 Str 7 Str 8 Str 9

80 MABÅ 80 MABÅ 80 MABÅ

2,0 % BE 3,0 %  BE 4,0 % BE
100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 100 AGÅ 180 AG25 120 AG25 60 AG16

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

Nytt GBL 10cm              Gammal beläggning

GBL gammalt

80 MAB16T

 
 
Figur 2 Beskrivning av provvägen på väg 63, Värmland. Sammanlagt 6 

sträckor med kalla återvinningsmassor ingick i försöket. 
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Figur 3 Bindemedelshaltens inverkan på spårutveckling – slitlager av kall 

återvinningsmassa. Även bärlagret utgörs av återvinningsmassor.  
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Kontrollsträckor i Hallands län 
N-714, Vessigebro - Ätrafors 
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.  
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  5 år 
ÅDTtotal:  1000 
Vägbredd:  6 m 
Saltning:  nej 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60M/2 000 
Granulat:  ABT, AG 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
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. Massornas nominella tjocklek var 90 kg/m2. Emulsionshalten låg omkring 
4,0 vikt-%. 
 
RST-mätning 
RST-mätningar har utförts höstarna 1994 fram till 1997. Resultaten redovisas i 
tabell 1 och avser medelvärden över hela sträckan. 
 
Tabell 1 RST-mätning på väg N714, Vessigebro - Ätrafors. 

Tidpunkt Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur i 
hjulspår 

Mm 
hösten 1994 0,5 1,9 0,4 0,4 
hösten 1995 1,0 1,9 0,4 0,4 
hösten 1996 1,2 1,9 0,3 0,3 
hösten 1997 1,5 1,9 0,3 0,3 
 
Den årliga spårtillväxten har varit 0,5 mm per år jämt fördelat över tiden. IRI-
värdena är oförändrade med tiden. Ytskrovligheten var relativt låg (värden i nivå 
med ABT). 
 
Borrkärnor 
Provtagning har skett vid tre tillfällen och resultaten från analyserna av 
borrproverna redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2  Borrkärnor från väg N714, Vessigebro - Ätrafors. 

Prov- 
punkt 

nr 

Tid Läge 
 
 

Hålrums-
halt  

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Brott-  
def. 
mm 

Vidhäftn.-
tal 
% 

1 1994 Hjulspår 10,5 - 400 2,2 76 
  M. hj. 11,1 - 360 2,2 - 
2  Hjulspår 8,7 - 425 2,0 - 
  M. hj. 7,5 - 405 2,3 - 
        
1 1995 Hjulspår 9,5 - 597 2,7 69 
  M. hj. 8,1 - 571 1,9 - 
2  Hjulspår 9,2 - 677 2,1 - 
  M. hj. 8,2 - 640 2,1 - 
        
1 1997 Hjulspår 5,9 1076 504 2,1 88 
  M. hj. 10,1 - 531 - - 
2  Hjulspår 4,1 1240 521 1,9 - 
  M. hj. 6,0 - 448 - - 

 
I hjulspåren har hålrumshalterna ungefär halverats mellan 1994 och 1997. Som 
väntat låg hålrumshalterna högre mellan hjulspåren än i spåren, vilket visar att 
beläggningen packats till av trafikarbetet. Pressdraghållfastheten ökade i början 
men verkar ha minskat något vid den senaste borrningen. Vidhäftningstalen låg 
relativt bra även om resultaten varierade beroende på mättillfälle. Ökningen 1997 
kan bero på effekter av efterpackning som medfört lägre hålrumshalter i 
beläggningen. 
 
Okulär besiktning 
Hösten 1994 
Beläggningen såg mycket bra ut. 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.  
 
Höstarna 1996-99 
Beläggningen var oskadad och i stort sett oförändrad sedan den första sommaren. 
Ingen påtaglig stenlossning har observerats under denna tid och det gäller även för 
de övriga återvinningsobjekten (flera vägar) som lades samtidigt som kontroll-
sträckan. 
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Bild 1 Besiktningen hösten 1999, Vessigebro. Fem år gammal beläggning. 
 
 

 
 
Bild 2 Besiktningen hösten 1999, Vessigebro. Ytan var tät och fin. 
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N-530, Såghuset - Skönhult 
Uppföljningssträckorna är belägna på väg N530, delen Såghuset - Skönhult,  
ca 5–10 km sydost om Laholm. De två sträckorna är 600 m långa vardera. 
Beläggningen, slitlager och justering av återvinningsmassor, utfördes i september 
1994.  
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  5 år 
ÅDTtotal:  1000 
Vägbredd:  5-5,5 m 
Saltning:  nej 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 6M/2 000 
Granulat:  ABT och AG 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk. 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 
blandaren). 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-%. Bindemedelshalten i granulatet var 
4,1 och 2,9 % för de två fraktionerna. Återvinningsmassan erhöll en binde-
medelshalt av 5,7 %. Penetrationen låg på 16 och mjukpunkten på 89, dvs. det 
gamla bindemedlet var rejält åldrat. 
 
Vid utläggningen 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. 
 
RST-mätning 
RST-mätningar har utförts höstarna 1994–1997. Resultaten redovisas i tabell 3 
och avser medelvärden över hela sträckan (båda riktningarna). 
 
Tabell 3 RST-mätning på väg N530, Såghuset - Skönhult. 

Sträcka 
 

nr 

Tidpunkt Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
1:1 1994 1,3 1,8 0,4 0,4 
1:1 1995 2,5 1,5 0,5 0,5 
1:1 1996 1,9 1,5 0,4 0,4 
1:1 1997 2,0 1,6 0,4 0,4 
2:1 1996 2,9 1,5 0,4 0,5 
2:1 1997 3,1 1,7 0,4 0,4 
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Den årliga spårtillväxten ligger under eller nära 1 mm per år, dvs. på en låg nivå. 
IRI värdena ligger mellan 1,5–1,8 mm/m, vilket inte är så dåligt för kalla 
återvinningsmassor. Ytskrovligheten låg på 0,4–0,5 mm. RST-mätningarna visar 
att vägytan klarat sig mycket bra på de två kontrollsträckorna som hade samma 
recept. 
 
Borrkärnor 
Provtagning har utförts 1995 och 1997. Resultaten från laboratorieanalyserna 
framgår av tabell 4. 
 
Tabell 4 Borrprov från väg N530, Såghuset – Skönhult. 

Prov- 
punkt 

nr 

Tid Läge 
 
 

Hålrums- 
halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Brott- 
def. 
mm 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

1 1995 Hjulsp. 11,5 - 872 2,0 62 
  M. hj. 13,9 - 729 2,2 - 
2  Hjulsp. 13,8 - 472 2,1 - 
  M. hj. 14,6 - 418 2,1 - 
        
1 1997 Hjulsp. 5,9 2862 729 2,1 56 
  M. hj. 11,9 - 865 2,0 - 
2  Hjulsp. 6,7 2137 695 2,1 - 
  M. hj. 9,3 - 819 1,7 - 

 
Borrkärnorna uppvisade vid borrningen 1997 drygt halverade hålrumshalter i 
hjulspåren jämfört med två år tidigare. Efter tre års trafik var skillnaden i 
hålrumshalt fortfarande relativt stor mellan ytorna i och utanför spåren. Noterbart 
är att hålrumshalterna efter ett års trafik låg på höga nivåer, 11,5–14,6 vol-%.  
 
I de flesta fall har pressdraghållfastheten ökat något med tiden men ej så påtagligt. 
Styvhetsmodulen låg 1997 mellan 2000–3000 MPa. Vidhäftningstalen låg vid de 
två provtagningstillfällena mellan 56–62 %. 
 
Okulär besiktning 
Hösten 1994 
I samband med utförandet av beläggningen och borrningen besiktades vägen. Ytan 
såg mycket bra och homogen ut.  
 
Hösten 1995 
Ytan ser fortfarande mycket bra och homogen ut. Det finns dock ytor utanför 
kontrollsträckorna (med återvinningsbeläggning) som lokalt förseglats pga. 
stensläpp.  
 
Höstarna 1996–99 
Beläggningen hade klarat sig mycket bra och var i stort sett oförändrad i 
förhållande till den första besiktningen 1994 (dock insliten). Inga ytor på 
kontrollsträckorna hade haft behov av försegling. Ytan såg hösten 1999 ut att ha 



18 VTI notat 28-2001 

en bra hållbarhet och beständighet. Inga större stensläpp kunde observeras på hela 
objektet (drygt 10 km). 
 
 

 
 
Bild 3 Besiktningen hösten 1999, Såghuset - Skönhult. 
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Kontrollsträckor i Västra Götalands län 
O-503, Hällesåker 
Uppföljningssträckan är belägen på väg O503, strax öster om Lindome och 
Hällesåker i Västra Götalands län, och är 800 m lång. Beläggningen, slitlager av 
återvinningsmassor, utfördes sent på hösten 1992. Vägen lades över med 
ytbehandling hösten 1998. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  5-6 år 
ÅDTtotal:  3250 
Vägbredd:  6 m 
Saltning:  ja 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60M/2 200 
Granulat:  sannolikt ABT16 och AG 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk som var ett ombyggt 
och moderniserat oljegrusverk framtaget för emulsionsbeläggningar. Bindemedlet 
tillsattes i två steg, dels på grovfraktion och dels på finfraktion. Granulatet delades 
sålunda upp i två sorteringar. 
 
RST-mätning 
RST-mätningar har utförts höstarna 1993–1997. Resultaten redovisas i tabell 5 
och avser medelvärden över hela sträckan. 
 
Tabell 5 RST-mätning på väg O503, Hällesåker. 

Tidpunkt Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
hösten 1993 2,0 2,5 0,8 0,8 
hösten 1994 5,4 2,4 0,6 0,5 
hösten 1995 6,2 2,4 0,5 0,5 
hösten 1996 7,5 2,5 0,5 0,5 
hösten 1997 7,0 2,5 0,5 0,5 
 
Den årliga spårtillväxten var 1,4 mm per år med de högsta värdena de första åren. 
IRI-värdena hamnade på 2,5, vilket visar att beläggningen var relativt ojämn. Ytan 
har varit relativt skrovlig för att vara en ÅABT. 
 
Borrkärnor 
Provtagning har skett vid fyra tillfällen och den senaste utfördes hösten 1997. 
Resultaten från analyserna av borrproven redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6 Borrkärnor från väg O503, Hällesåker. 

Prov- 
punkt 

 
nr 

Tid Läge 
 
 

Hålrums- 
halt 

 
vol-% 

S-modul 
 
 

MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

 
kPa 

Brott- 
def. 

 
mm 

Vidhäftn.- 
tal 

 
% 

1 1993 Hjulspår 19,9 - 160 3,9 93 
  M. hj. 21,3 - 155 3,6 - 
2  Hjulspår 22,2 - 170 4,1 - 
  M. hj. 25,5 - 145 4,5 - 
        
1 1994 Hjulspår 10,5 - 445 2,6 69 
  M. hj. 10,5 - 405 2,8 - 
2  Hjulspår 10,5 - 550 3,1 - 
  M. hj. 12,2 - 500 2,8 - 
        
1 1995 Hjulspår 5,4 - 786 2,4 74 
  M. hj. 9,0 - 614 2,7 - 
2  Hjulspår 11,1 - 674 2,8 - 
  M. hj. 9,3 - 717 2,6 - 
        
1 1997 Hjulspår 3,5 2236 606 2,0 65 
  M. hj. 6,9 - 451 2,1 - 
2  Hjulspår 5,3 2076 564 1,7 - 
  M. hj. 8,4 - 411 2,6 - 

 
I hjulspåren sjönk hålrumshalten från ca 20 vol-% efter ett år till ca 4 vol-% efter 
fem års trafik. Pressdraghållfastheten ökade markant under de första tre åren men 
minskade sedan något vid den senaste provtagningen. Vidhäftningstalen har med 
tiden minskat från 93 till 65 %. De mycket höga hålrumshalterna tyder på att 
beläggningen blev dåligt packad eller att massan var bruten vid packningen. 
 
Okulär besiktning 
Hösten 1993 
Beläggningen gav ett mycket positivt intryck. Endast lokala stensläpp 
observerades. I övrigt inga skador eller spår. 
 
Våren 1994 
Vägytan såg fortfarande bra ut. En del lokala sten- och materialsläpp förekom. 
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 förekom. Tendenser till lokala deformationer. 
Lokala längsgående sprickor. 
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Hösten 1996 
Något mer stensläpp än tidigare. 
 
Hösten 1997 
Antalet stensläpp hade ökat. 
 
Hösten 1998 
Beläggningen lades över med ytbehandling. 
 

 
 
Bild 4 Besiktningen 1997, O-503, Hällesåker. En del stensläpp hade börjat 

uppträda. Det grövre stenmaterialet utgjordes av kvartsit. 
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Bild 5 Besiktningen 1997, O-503, Hällesåker. 
Kontrollsträckor i Östergötlands län 
E-209, Norrköping - Arkösund (Jonsberg) 
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.  
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  5 år 
ÅDTtotal:  1500 
Saltning:  ja 
Vägbredd:  6 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60M/2 000 
Granulat:  ABT16 och ytbehandling från E4 
Stenmaterialinblandning:  nej 
 
Massorna blandades i ett kontinuerligt kallblandningsverk som var ett ombyggt 
oljegrusverk med en kapacitet av drygt 100 ton/tim. Asfaltverket kunde arbeta 
med tre sorteringar och två bindemedel samtidigt. Asfaltgranulatet var krossat och 
sorterat till fraktionen 0-20 mm. Emulsionshalten var ca 2,7 vikt-%. Granulatet 
innehöll 6,6 % bindemedel, vilket tillsammans med emulsionen gav en fet massa 
(sammanlagt 8,2 % i bindemedelshalt, orsak till deformationerna andra 
sommaren). Det gamla bindemedlets penetration låg på 42 medan mjukpunkten 
var 56. 
 
Vid utläggningen 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 lastbyteszonerna där 
den lätt drogs isär. Personalen fick då handskyffla och raka ut massan. Ytan blev 
också ojämn på grund av trögheten hos massan. Den nylagda ytan avsandades 
 
RST-mätning 
RST-mätningar har utförts hösten 1994 till hösten 1998. Resultaten redovisas i 
tabell 7 och avser medelvärden över hela sträckan. 
 
Tabell 7 RST-mätning på väg E209, Arkösund. 

Tidpunkt Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
hösten 1994 2,5 2,5 0,4 0,4 
hösten 1995 8,8 2,8 0,4 0,2 
hösten 1996 4,9 2,4 0,4 0,2 
hösten 1997 5,5 2,4 0,3 0,3 
hösten 1998 5,5 2,5 0,4 0,3 
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Spårtillväxten på denna väg skiljer sig från de tidigare objekten beroende på att en 
del mindre plastiska deformationer uppstod i den relativt mjuka beläggningen 
första sommaren. Med tiden har dock trafiken knådat ut valkarna med följd att 
spårdjupet minskade följande år. Efter drygt fyra år låg spårdjupet på 5,5 mm. 
Vägytan blev relativt ojämn enligt IRI-värdena som låg på 2,4-2,8 mm/m. De låga 
makrotexturvärdena på 0,2 mm bekräftade intrycket från besiktningarna att ytan 
blev relativt slät och fet efter sommaren 1995. Mellan hjulspåren är makrotexturen 
överlag något högre. 
 
Borrkärnor 
Borrprov har tagits vid tre tillfällen och resultaten från analyserna redovisas i 
tabell 8. 
 
Tabell 8 Borrkärnor från väg E209, Arkösund. 

Prov- 
punkt 

nr 

Tid Läge 
 
 

Hålrums- 
Halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Brott-  
def. 
mm 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

1 1994 Hjulspår 16,3 - 230 3,3 83 
  M. hj. 18,8 - 175 4,1 - 
2  Hjulspår 17,2 - 220 3,5 - 
  M. hj. 21,7 - 165 3,7 - 
        
1 1995 Hjulspår 7,0 - 663 3,7 81 
  M. hj. 15,7 - 462 3,4 - 
2  Hjulspår 9,4 - 488 2,9 - 
  M. hj. 10,4 - 551 2,8 - 
        
1 1997 Hjulspår 3,2 1423 470 2,6 70 
  M. hj. 8,8 - 380 2,6 - 
2  Hjulspår 4,4 1474 467 2,4 - 
  M. hj. 11,8 - 379 3,2 - 

 
Den första provtagningen gav ovanligt höga hålrumshalter på 16,3-21,7 vol-%, 
vilket tyder på att massorna varit tröga och svårpackade. Hålrumshalterna har 
dock minskat markant med tiden och främst i hjulspåren. Efter sommaren 1995 
låg hålrumshalterna på 7,0-9,4 vol-% i hjulspåren, dvs. relativt högt trots en del 
plastiska deformationer. Orsaken till deformationerna var det höga 
bindemedelsinnehållet. 
 
Okulär besiktning 
Beläggningen såg 1994 förhållandevis homogen och bra ut men ytan var något 
ojämn. Inga deformationer eller blödningar hade uppkommit efter den varma 
eftersommaren. 
 
Hösten 1995 
Beläggningen såg tät och homogen ut, nästan bättre än året innan. Lokala 
stensläpp liksom svarta, mindre fläckar (typiskt för återvinningsmassor) förekom. 
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En del spårbildning (efterpackning) och ojämnheter förekom också, t ex mindre 
plastiska deformationer (inga markanta valkar eller spår).  
 
Hösten 1996 
Beläggningen var i stort sett oförändrad. Några mekaniska skador förekom samt 
något stensläpp.  
 
Höstarna 1997-98 
Beläggningen var i stort sett oförändrad. Lokala ytor hade förseglats. 
 
Våren 1999 
Beläggningen såg något sämre ut än tidigare. På skuggiga partier förekom en del 
stensläpp medan öppna partier såg bättre ut. Några ytor hade ytterligare förseglats. 
På övriga objektet förekom en del stenlossning på den del av objektet som låg i 
riktningen mot Norrköping. På den etappen var massan också mer svårlagd och 
svårpackad. 
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Provvägar och kontrollsträckor i Södermanlands län 
D-976, Strängnäs, 3 sträckor 
Kontrollsträckorna (2 st) som utfördes i juli 1996 är belägna på väg D-976 nära 
Strängnäs (tätorten) och har relativt hög trafikvolym. Sträckorna består av: 
 
• Referenssträcka: ABT16/B180 (400 m) 
• Återvinningsbeläggning: BE 60M/2 000 (600 m) 
• Återvinningsbeläggning: BE 60M/10 000 (200 m) 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  3 år 
ÅDTtotal:  2500 
Saltning:  ja 
Vägbredd:  7–8,5 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60M/2 000 och BE 60M/10 000 
Granulat:  ABT16 och AG från E20 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Massorna tillverkades i ett konventionellt kallblandningsverk. Emulsionskvoten 
låg på 2,7 % (relativt lågt värde). Ca 10 % stenmaterial inblandades samt ca 3 % 
vatten. Granulatet hade penetrationen 42 och bindemedelshalten låg på 4,7 %. På 
grund av den låga bindemedelshalten var massorna något torra.  
 
RST-mätning 
Resultaten från mätningarna framgår av tabell 9 avser medelvärden från hela 
kontrollsträckorna. 
 
Tabell 9 RST-mätning på väg D-976, Strängnäs. 

Sträcka Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
Ref. ABT16/B180     
hösten 96 1,4 1,0 0,4 0,3 
hösten 97 2,3 1,1 0,4 0,3 
hösten 98 2,3 1,1 0,3 0,3 
BE60M/2 000     
hösten 96 2,8 2,0 0,4 0,3 
hösten 97 4,3 2,1 0,4 0,4 
hösten 98 6,7 2,3 0,4 0,6 
BE60M/10 000     
hösten 96 2,5 2,4 0,3 0,3 
hösten 97 4,6 2,4 0,4 0,5 
hösten 98 7,8 3,0 0,4 0,6 
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Spårutvecklingen har varit betydligt större på återvinningssträckorna än 
referensen. En bidragande orsak är sannolikt den dåliga beständighet som 
beläggningen erhöll med en hel del materialsläpp som följd. Även IRI-värdena 
hamnade betydligt högre för återvinningssträckorna jämfört med referensen av 
varm massa. Den negativa utvecklingen (ökande IRI-värden med tiden) beror 
sannolikt på de materialsläpp som har förekommit. Även den relativt höga 
makrotexturen 1998 (fördubblad sedan 1996) visar att någonting har hänt med 
vägytan. 
 
Borrkärnor 
Provtagning av borrkärnor utfördes hösten 1997. Resultaten framgår av tabell 10. 
 
Tabell 10 Borrkärnor från väg D-976, Strängnäs. 

Sträcka/ 
provpunkt 
nr 

Läge 
 
 

Hålrums-
halt 

vol-% 

Styvhets
-modul 

MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Brott- 
def. 
mm 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

BE 60 M/2 000       
1 Hjulspår 12,1 2299 557 2,4 28 
 M. hj. Trasig - Trasig Trasig - 
2 Hjulspår 10,8 2895 763 2,3 - 
 M. hj. Trasig - Trasig Trasig - 
       
BE 60 M/10 000       
1 Hjulspår 10,7 2669 615 2,5 34 
 M. hj. Trasig - Trasig Trasig - 
2 Hjulspår 12,5 2507 633 3,1 - 
 M. hj. Trasig - Trasig Trasig - 
 
Hela prov erhölls endast i hjulspåren. Hålrumshalterna låg mellan 10,7–12,5 vilket 
var relativt högt med tanke på att beläggningen legat i drygt ett år innan 
provtagningen. Massorna var relativt torra för att vara kall återvinningsbeläggning, 
vilket också förklarar de låga vidhäftningstalen, 28 och 34 %. En inblandning av 
2,7 % emulsion är för litet för slitlager på relativt högtrafikerade vägar som här 
var fallet. Om hänsyn tas till stenmaterialinblandningen blev den totala 
bindemedelshalten i slitlagret ca 5,9 %. 
 
Okulär besiktning 
De nylagda beläggningarna uppvisade bra täckningsgrad, homogen och relativt 
jämn yta utan spårbildning. Ytan uppfattades dock till en början som något mjuk. 
 
Hösten 1997 
En del stensläpp observerades på kontrollsträckorna samt lokalt mekaniska skador 
(vridspår). Lokalt förekom även slaghål och vissa mindre ytor hade förseglats. 
Ytan såg något torr ut och skilde sig markant från referensen. 
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Hösten 1998 
De båda återvinningssträckorna uppvisade en hel del sten- och brukssläpp. 
Vägytan var ojämn med en del lagningar. Ytorna i spåren verkade ha slitits hårt av 
dubbtrafiken och var öppna och råa. 
 
Hösten 1999 
Återvinningssträckorna var oförändrade med en del stensläpp och en relativt 
öppen och rå yta. Inga sprickor förekom dock. På sträckan med BE 60 M/10 000 
förekom mer omfattande sten- och brukssläpp. Referensen uppvisade inga skador. 
 

 
 
Bild 6 Besiktning efter ett års trafik, Strängnäs.  
 

 
 
Bild 7 Besiktningen 1999, Strängnäs. En del omfattande materialsläpp hade 

uppkommit efter tre års trafik. 
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D-957, Vansö 
Kontrollsträckan är belägen på väg D-957 strax väster om Strängnäs. 
Beläggningen lades i juni 1996. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  3 år 
ÅDTtotal:  ca 850 
Saltning:  ja 
Vägbredd:  6 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60M/2 000 
Granulat:  ABT16 och AG från E20 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Massorna tillverkades i samma verk som vid objektet i Strängnäs och av samma 
typ av granulat. Receptet var också detsamma, dvs. en relativt låg mängd emulsion 
inblandades (2,7 %). 
 
RST-mätningar 
Resultaten från mätningarna framgår av tabell 11 och avser medelvärden från hela 
kontrollsträckan. 
 
Tabell 11 RST-mätning på väg D-957, Vansö. 

Tidpunkt Spårdjup 
 

Mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
hösten 96 2,7 1,7 0,4 0,3 
hösten 97 3,6 1,8 0,4 0,4 
hösten 98 5,0 1,8 0,4 0,5 
 
Initialspårdjupet låg på 2,7 mm. Den årliga spårbildningen därefter har varit ca 1 
mm. IRI-värdet och makrotexturen var i stort sett oförändrad tiden 1997-98 
jämfört med den första mätningen 1996. 
 
Borrkärnor 
Under hösten 1997 togs ett antal borrprov från sträckan.  
 
Tabell 12 Borrkärnor från väg D-957, Vansö. 

Prov- 
punkt 

nr 

Tid Läge 
 
 

Hålrums-
halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Brott-  
def. 
mm 

Vidhäftn. 
-tal 
% 

1 1997 Hjulspår 9,0 2241 623 2,7 42 
  M. hj. 10,3 - 596 2,7 - 
2  Hjulspår 6,3 2379 717 2,1 - 
  M. hj. 12,2 - 542 2,5 - 
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På detta objekt låg hålrumshalterna lägre än vid sträckorna i Strängnäs som lades 
ungefär samtidigt. Vidhäftningstalet låg på 42 %. dvs. på en låg nivå, vilket 
bekräftar att massan varit alltför mager. Vägen har också erhållit en del 
stenlossning. 
 
Okulär besiktning 
Den nylagda beläggningen såg bra ut men var känslig för mekaniska påkänningar. 
 
1997 
Lokala stensläpp och bärighetssprickor observerades på kontrollsträckan som i 
övrigt var oförändrad jämfört med året innan. Ytan såg något torr ut men annars 
bra. 
 
1998 
En del sten- och brukssläpp hade förekommit och ytan såg rå ut. Lokala 
förseglingar förekom. Ytan var något flammig på grund av mindre 
bindemedelsbollar i beläggningen. Lokala sprickor förekom. 
 
Hösten 1999 
Kontrollsträckan uppvisade mer med sten- och brukssläpp och var något ojämn. 
En del förseglingar förekom. Ingen mer sprickbildning iakttogs. En del 
dubbslitage förekom. 
 
 

 
 
Bild 8 Besiktning på bättre del av sträckan, hösten 1999, Vansö. 
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Bild 9 Besiktning på sämre del av sträckan, hösten 1999, Vansö. 
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D-223, Mariefred – Gnesta 
Kontrollsträckan är belägen på väg D-223 mellan Mariefred och Björnlunda i 
Södermanland. Beläggningen lades i augusti 1996 och återvinningsmassorna 
tillverkades i samma verk som objekten utanför Strängnäs. I detta fall var 
emulsionen baserad på hårdare mjukbitumen (visk. 10 000 mm²/s) 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  3 år 
ÅDTtotal:  ca 1000 
Saltning:  ja 
Vägbredd:  6 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60 M/10 000 
Granulat:  ABT16 och AG från E20 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
RST-mätningar 
Sträckan har under höstarna 1996–1998 följts upp med vägytemätningar. 
Resultaten av dessa mätningar framgår av tabellen nedan och avser medelvärden 
över hela sträckan. 
 
Tabell 13 RST-mätningar på väg D-223, Mariefred - Björnlunda. 

Tidpunkt 
 

Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
hösten 96 2,2 1,8 0,5 0,4 
hösten 97 3,4 1,9 0,6 0,5 
hösten 98 4,0 2,0 0,7 0,6 
 
Initialspårdjupet låg på 2,2 mm. Den årliga spårbildningen därefter har varit ca 1 
mm. IRI-värdet och makrotexturen har ökat något 1997 och 1998 jämfört med den 
första mätningen 1996. En makrotextur på 0,6–0,7 (relativt skrovlig yta) kan 
antyda att stenlossning skett. 
 
Okulär besiktning 
1997 
Ytan såg mycket bra ut. Ingen stenlossning observerades. 
 
1998 
Något sten- och brukssläpp hade förekommit och ytan såg något anfrätt ut. Lokala 
förseglingar förekom. Detta objekt såg bättre ut än sträckorna vid Strängnäs. 
 
1999 
Fortsatt en del sten- och brukssläpp samt lokala sprickor. Ytan relativt öppen och 
rå.  
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D-501, Ålberga 
Kontrollsträckan (400 m) är belägen på väg D-501 strax söder om Ålberga i 
sydligaste Södermanland. Beläggningen lades sommaren 1996. Kallblandnings-
verket och entreprenören var inte desamma som vid Strängnäs och Mariefred. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  3 år 
ÅDTtotal:  ca 600 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  5 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60 M/5 000 
Granulat:  - 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
RST-mätningar 
Sträckan mättes hösten 1997.  
 
Tabell 14 RST-mätning på väg D-501,Ålberga 

Tidpunkt Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
hösten 97 3,4 1,7 0,4 0,3 
 
Initialspårdjupet låg på 3,4 mm trots relativt litet trafik. IRI-värdet var 1,7 mm/m, 
vilket måste betraktas som ett bra värde för en mindre landsväg.  
 
Okulär besiktning 
1997 
Beläggningen såg mycket bra ut. Ytan var tät och homogen. Ingen stenlossning. 
 
1998 
Fortfarande mycket bra. Ej stensläpp. 
 
1999 
Fortfarande mycket bra. Endast lokala stensläpp och sprickor. 
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Bild 10 Besiktningen 1999 vid Ålberga. 
 
 

 
 
Bild 11 Besiktningen 1999 vid Ålberga. 
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Kontrollsträckor i Dalarnas län (Borlänge Kommun) 
Fyra sträckor i och omkring Borlänge med kall och halvvarm återvinning har 
under hösten 1998 följts upp med bland annat vägytemätningar (RST) och 
borrprover. Två av sträckorna är bostadsgator som belagts med tunnskikts-
beläggning (0–11 mm) genom kall återvinning. De andra två sträckorna ligger på 
en mindre väg vid Romme (Forsbackavägen) utanför Borlänge. Dessa två sträckor 
består av kall respektive halvvarm återvinning. Beläggningarna lades hösten 1997. 
 
Forsbackavägen (Romme) 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  2 år 
ÅDTtotal:  låg trafik 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  7-9 m 
Metod:  kall och halvvarm återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60 M/5 000 och MB 5 000 
Granulat:  ABT, AG, grus 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
 
RST-mätning 
Resultaten från mätningarna hösten 1998 redovisas i tabell 15.  
 
Tabell 15 RST-mätningar vid Romme, Borlänge 

 Jämnhet-
IRI 

(mm/m) 

Spårdjup 
 

(mm) 

Makrotextur 
i spår 
(mm) 

Makrotextur 
mellan spår 

(mm) 
Kall återvinning 2,2 2,6 0,53 0,56 
Halvvarm återvinning 2,1 2,8 0,56 0,56 
 
Skillnaden mellan sträckorna var liten enligt mätresultaten. Halvvarma 
återvinningsmassor är oftast lika tröga att lägga ut som kalla massor vilket framgår 
av IRI-värdena. Även efterpackningen på ett par millimeter hamnade på samma 
nivå för de båda beläggningarna. 
 
Borrkärnor 
Under hösten 1998 togs ett antal borrkärnor ut från sträckorna vid Romme. Vid 
provtagningen konstaterades att det var svårt att få upp hela provningsbara 
borrkärnor från sträckan med kall återvinning medan det gick bättre på den 
halvvarma beläggningen. Totalt togs 6 hela prov från den halvvarma sträckan och 
2 hela prov togs från den kalla sträckan. Alla prov togs i hjulspåren. Borrproven 
har analyserats med avseende på: 
• Hålrum (Samtliga prov)  
• Styvhetsmodul vid 10°C (3-4 prov halvvarma) 
• Pressdraghållfasthet vid 10°C (3 prov av halvvarm) 
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• Vidhäftningstal (3+3 prov halvvarm) 
 
Resultaten från analyserna redovisas i tabell 16.  
 
Tabell 16 Borrprov från Romme, Borlänge 

Sträcka Hålrum 
 

(vikt-%) 

Press.drag. 
 

(kPa) 

Q 
 

(%) 

Vm 
 

(%) 

S-modul 
 

(MPa) 
 FAS 427 FAS 448 Torr Våt    

Halvvarm åtv. 3,4 5,5 1227 720 59 98 6595 
        
Kall åtv. 13,7 20,1 548 - - - 3388 
Vm = Vattenmättnadsgrad 
Q = Vidhäftningstal 
 
Den halvvarma återvinningsbeläggningen erhöll markant bättre egenskaper än den 
kalla. Den hade också markant lägre hålrumshalt vilket visar att massorna genom 
värmen (60–70°C) blivit betydligt mer lättpackade jämfört med den kalla massan. 
Det innebär också att pressdraghållfastheten och styvhetsmodulen påverkas och 
ligger på högre värden än kall massa. Den kalla återvinningsbeläggningen har 
erhållit oväntat höga hålrumshalter enligt de två prov som gick att testa. Den mest 
relevanta provningsmetoden för dessa prov är FAS 448 där provkropparna mäts 
med skjutmått. För den halvvarma massan som blivit betydligt tätare bör FAS 427 
användas som innebär att provkropparnas volym mäts i vatten. En viss inverkan 
fås dock av de öppna ytporerna. Trots lågt hålrum erhöll borrkärnorna från den 
halvvarma beläggningen relativt lågt vidhäftningstal (resistens mot vatten). Den 
höga vattenmättnadsgraden (98 %) pekar mot att provningen varit sträng. 
Borrkärnor får i de flesta fall högre vattenmättnadsgrad (ytan är öppnare) än vad 
fallet är för labtillverkade provkroppar som kraven i TBV-beläggning (Vägverkets 
anvisningar för återvinning) föreskriver. Eventuellt har för lite bindemedel 
inblandats med tanke på att bindemedelsinnehållet i granulatet tidigare legat lågt 
(4,0 %) enligt VTIs provtagningar. De relativt höga värdena på hållfastheterna 
pekar i samma riktning.  
 
Okulär besiktning 
Hösten 1998 
Den kalla återvinningen verkade bindemedelsfattig och en del bruksförluster 
förekom. Även en del mindre sprickbildning förekom. Stenmaterialet verkade ha 
erhållit en relativt dålig täckningsgrad. Den halvvarma sträckan gav ett något 
bättre intryck men även där förekom en del bruksförluster. Sträckorna 
besiktigades inte 1999. 
 
Björkstigen och Skogsfrustigen 
Kontrollsträckorna är bostadsgator i ett villaområde i Borlänge och beläggningen 
utgörs av en ”tunnskiktsbeläggning” av kall återvinning. Materialet som använts 
vid utförandet är ett granulat 0-11 mm med bindemedlet Nyrec 240. 
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Fakta om objektet: 
Uppföljning:  2 år 
ÅDTtotal:  låg trafik 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  ca 7 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager (tunnskikt) 
Bindemedel:  Nyrec 240 
Granulat:  ABT, AG, grus 
Stenmaterialinblandning:  nej 
 
RST-mätning 
RST-mätning av dessa objekt visade på ojämna värden på jämnheten, troligen 
beroende på alla brunnslock som förekommer på bostadsgator. Det är troligt att 
mätbilen inte kan användas på sådana gator. Resultaten som uppmättes redovisas i 
tabell 17. 
 
Tabell 17  Mätdata från Björkstigen och Skogsfrustigen, Borlänge. 

 Jämnhet-
IRI 

(mm/m) 

Spårdjup 
 

(mm) 

Makrotextur 
i spår 
(mm) 

Makrotextur 
mellan spår 

(mm) 
Björkstigen – medelv. 4,3 3,1 0,31 0,32 
Std.av 2,6 1,1 0,04 0,04 
Max-min 10,5-1,7 6,5-2,2 0,38-0,26 0,38-0,26 
     
Skogsfrustigen - medelv. 3,1 2,1 0,30 0,30 
Std.av 1,2 0,8 0,04 0,02 
Max-min 6,4-1,0 4,3-1,0 0,40-0,20 0,40-0,30 
 
IRI-värdena påverkas starkt av brunnarna som fanns på gatorna. Sannolikt 
beskriver minvärdena vägytans jämnhet. Även spårdjupsmätningarna påverkas i 
viss mån på samma sätt. IRI och spårbildningen kan inte sägas vara relevanta data 
för en lågtrafikerad gata utan mätningen gjordes i första hand för att studera ytans 
textur och täthet. Makrotexturen (RRMS-värdet) hamnade på ca 0,30 mm vilket 
visat att ytan är relativt slät och tät (som en ABT). 
 
Okulär besiktning 
Hösten 1998 
Verkar jämn och homogen. På vissa partier var det förhållandevis lätt att plocka ur 
sten ur beläggningen. Den är inte lika hård som en ABT-beläggning. 
 
Våren 1999 
Enstaka slaghål eller beläggningssläpp förekom, troligtvis på grund av mekaniska 
påverkningar från snöplogar. En del spår efter dubbslitaget verkade förekomma. 
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Bild 12 Besiktningen våren 1999, Björkstigen och Skogsfrustigen. 
 
 

 
 
Bild 13 Besiktningen våren 1999, Björkstigen och Skogsfrustigen. 



38 VTI notat 28-2001 

Provväg i Gävleborgs län 
X-583, Ljusne- Sandarne 
I samband med utveckling av kalla återvinningsbeläggningar har ett mindre 
provvägsförsök genomförts på väg 583, mellan Ljusne – Sandarne strax söder om 
Söderhamn i Gävleborgs län. I provvägen ingick en referenssträcka med 
konventionell emulsion och två provsträckor med bindemedlet Nyrec som 
utvecklats av Nynäs. Provbeläggningarna, som utgörs av justeringslager och 
bärlager med kalltillverkade återvinningsmassor, lades i juli och augusti 1998.  
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  ca 1800 
Saltning:  ja 
Vägbredd:  6,5 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  bärlager som trafikerades en vinter 
Bindemedel:  BE 60 M/5 000 samt Nyrec 630 och Nyrec 240 
Granulat:  ABT, AG, ABD 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Provsträckorna ingick i en serie försök med emulsionen Nyrec som utfördes under 
1998. Nyrec-emulsionerna är utvecklade för kalltillverkade återvinningsmassor av 
asfalt och främst för beläggningar där styvare egenskaper (högre krav) 
eftersträvas, dvs. där kraven på stabilitet och lastfördelande förmåga är speciellt 
stora. Nyrec-konceptet bygger på att massan skall vara obruten under blandning, 
transport samt utläggning och bryta först (omedelbart) när packningen sker på 
vägen. På så sätt skall massans konsistens vara hanterbar vid utläggningen och 
packningen, vilket är viktigt för emulsionsmassor innehållande hårdare 
bindemedel. Den här typen av massor riskerar att bli mycket tröglagda om 
konventionella emulsioner med hårdare basbindemedel används.  
 
Följande sträckor ingick i provvägen: 
 
1. Referens, BE 60 M /5 000, 654 m, 3,0 vikt-% emulsion 
2. Provsträcka 1, Nyrec 630, 1250 m, 2,7 vikt-% emulsion 
3. Provsträcka 2, Nyrec 240, 1126 m, 2,7 vikt-% emulsion  
 
Totalt ca 120-130 kg/m² återvinningsmassa lades i två lager (justering + 
bindlager). På den gamla vägen förekom kraftiga spår (både från dubbslitage och 
deformationer) och mer lokalt även krackeleringar. Vägen ligger mest i kuperad 
skogsterräng. Vägbredden är ca 6,5 m. Provvägen redovisas i VTI notat 21-1999. 
 
RST-mätning 
En mätning utfördes hösten 1998 och redovisas i tabell 18. Mätningen gjordes 2-3 
månader efter det beläggningen lades.  
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Tabell 18 RST-mätning 1998 på väg X-583, Ljusne- Sandarne. 

Sträcka Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
BE 60 M/5 000 3,6 1,6 0,5 0,6 
Nyrec 630 3,5 1,7 0,6 0,6 
Nyrec 240 3,8 1,9 0,7 0,7 
 
Nyrecmassorna blev mer tröglagda än förväntat, vilket återspeglar sig i IRI-
värdena som för dessa sträckor låg något över referensen. Provsträckorna fick 
också en något skrovligare yta enligt mätningen av makrotexturen. Efter ett par 
månader var spårbildningen 3–4 mm, vilket inte är så mycket med tanke på att två 
lager massa lades. 
 
Borrkärnor 
Under hösten 1998 togs borrprov på provvägen. Flera av borrkärnorna var i dåligt 
skick. Resultaten från analyserna redovisas i tabell 19. 
 
Tabell 19 Borrprov från väg X-583, Ljusne- Sandarne. 

Sträcka Läge 
 
 

Hålrums- 
halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

BE 60 M/5 000 Hjulspår 13,4 9,6* 3212 534 - 
 M. hj. - - - - - 
Nyrec 630 Hjulspår 16,3 11,2* 4570 615 67 
 M. hj. 19,6 14,3* - 490 - 
Nyrec 240 Hjulspår 16,0 11,5* 4033 610 - 
 M. hj. - - - - - 

* Skrymdensitet enligt FAS metod 427. 
 
Mellan hjulspår erhölls i de flesta fall trasiga borrkärnor. Borrkärnorna uppvisade 
höga hålrumshalter som tyder på att materialet varit svårpackat. Relativt höga 
styvhetsmoduler och pressdraghållfastheter erhölls på de prov som gick att prova. 
Nyrec-beläggningarna, som innehöll hårdare bindemedel än konventionell massa,  
erhöll något högre värden. Vidhäftningstalet för sträckan med Nyrec 630 hamnade 
på 67 %. Tidigare erfarenheter har visat att vattenmättningen vid den här typen av 
provning fått störst betydelse (medfört den största påkänningen) i hålrums-
intervallet mellan 5–15 vol-%. Vid låga hålrumshalter kan proven klara sig bättre 
genom att materialet blir tätt och inte släpper in vatten. Vid höga hålrumshalter 
kan proverna också klara sig bra genom det dränerande porsystem (kanaler) som 
bildas. Den vattenhållande förmågan blir då mindre.  
 
Okulär besiktning 
1998–99 
En del materialsläpp förekom vintern 1998/99, framför allt under töperioder och 
när vägen saltades. Nyrec-sträckorna erhöll fler skador än referensen. Den 
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skadeutredning som gjordes visade att Nyrecmassorna innehöll lägre 
bindemedelshalt (mindre med emulsion tillsattes) än referensen med konventionell 
emulsion, vilket var huvudorsaken till uppkomsten av skadorna (se notatet).   
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Provvägar i Västernorrlands län 
Y-681, Stavreviken – Lagfors 
Allmänt 
Väg 681 mellan Stavreviken och Lagfors i Timrå kommun förstärktes under 
hösten 1998 genom återvinningsmassor som bärlager. Sträckan var ca 24 km lång. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  1250 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  6,5 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  bärlager som trafikerades en vinter 
Bindemedel:  Nyrec 240 
Granulat:  ABT + Y1B 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Skanska, som ansvarade för provvägen och förprovningen, valde att lägga 90 mm 
ÅA AG22/Nyrec 240. Nyrec 240 är en emulsion baserad på bitumen B370. 
Objektet skulle beläggas med 40 mm ABT16/ B180 som slitlager under 1999.  
 
VTI hade lagt in en kontrollsträcka (400 m) på objektet som enligt planerna skulle 
följas upp genom vägytemätning (RST), borrkärnor och besiktning. VTI deltog 
vid utförandet och har också gjort vissa laboratoriestudier av granulatet. 
Huvuddelen av labprovningen gjordes av Skanska och finns presenterad i en 
rapport (Kall återanvändning av asfalt. Förundersökningar på bituminöst bärlager 
med Nyrec 240, Väg 681 Stavreviken – Lagfors, Kenneth Olsson). 
 
Utförande 
Vägen låg mestadels i skogsmark, bitvis åkermark och hade ett soligt till 
halvsoligt läge. Inga branta backar eller skarpa kurvor förekom. Vägen såg ut att 
mestadels ligga på en undergrund av sandig morän och i vissa fall åkermark. 
 
Vägen åtgärdades på grund av omfattande bärighetsskador. Den gamla 
beläggningen frästes in i förstärkningslagret genom djupfräsning. Nytt 
bärlagergrus var utlagt på delar av sträckan. Nya diken hade utförts längs hela 
sträckningen samt trummor var nedlagda på vissa ställen för att underlätta 
vattenavrinningen. 
 
Vädret var vid tillfället (98-10-15) soligt men mycket kyligt, 0–5°C. Minusgrader 
förekom under nätterna. 
 
Konsistensen på massan var bra och den var lätt att packa. Inga synliga 
separationer förekom. På grund av det kyliga vädret bestämdes det att 50 mm 
bärlager skulle läggas hösten 1998 och 40 mm bärlager under försommaren 1999. 
Under 1999 skulle också ett slitlager, ABT 16 (40mm), läggas. 
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Granulatet som användes till återvinningsmassan härstammade från E4:an och 
bestod av fräst ABT16 med en topp av Y1B. Fräsmassorna fraktionerades genom 
skonsam siktning (ej krossning) till 0-10 och 10-27 mm. Bindemedelshalten i 
fräsmassan var ca 6 %. Fuktinnehållet hos granulatet var 3,8 % för 0–10 mm och 
1,8 % för 10–27 mm. 
 
Verket som användes vid tillverkning av massorna var ett kontinuerligt verk med 
en kapacitet på ca 150 ton/timme. Vid tillfället var produktionen ca 100 
ton/timme. Verket hade tre fickor där ingångsmaterialen placerades.  
 
Maskinerna som användes vid utläggningen var följande: 

•  Läggare: Dynapac F12-4W, med vibrerande skrid 
•  Vält 1: Hamm gummihjulsvält (14 ton) 
•  Vält 2: Dynapac vibrerande stålvalsvält 

 
Asfaltgranulat 
Efter återvinning erhöll det gamla bindemedlet följande egenskaper: 
 
Tabell 20 Egenskaperna hos det gamla bindemedlet i granulatet. 
 

Mjukpunkt KoR

53

IP 80
Penetration vid 25ºC Duktilitet vid 25ºC Brytpunkt

VTI nr 98-803
Granulat, Stavreviken (53,1  53,2)

(cm) (ºC)

Provmärkning

(ºC) (0,1 mm)
FAS Metod 338 FAS Metod 337 ASTM D 113

-19
(-17  -16  -21  -21)

>100
(>100  >100)

52
(52  53  52)

 
 
Bindemedlet var inte alltför åldrat (mjukpunkt och penetration) och hade bra 
lågtemperaturegenskaper (Duktilitet och Fraass Brytpunkt). 
 
Kontrollsträcka 
Eftersom återvinningsbeläggningen fick skador och senare lades över med AG och 
ABT/B180 gjordes inga uppföljningar av vägen. 
 
Okulär besiktning och bedömning 
Våren 1999 
Hela vägen (beläggningen) uppvisade omfattande materialsläpp med de största 
skadorna i slutet av objektet (det som lades sist). Ca 1 cm av beläggningstoppen 
hade vittrat sönder och slitits bort av plogning och dubbtrafik (materialet låg i 
diket). På grund av den mycket sena läggningen på året i kombination med kall 
och fuktig väderlek hade massan tydligen inte hårdnat innan vintern varvid 
trafiken och snöröjningsfordonen slitit bort ovanytan på beläggningen. 
Materialsläppen var inte bara koncentrerade till hjulspåren utan förekom över hela 
vägytan.  
 
Det är viktigt att påpeka att försöket handlade om kall bärlagermassa som har en 
magrare och öppnare sammansättning än slitlager (mindre med bindemedel och 
mer grovt stenmaterial) och därför är mer känslig för trafik- och klimat-
påkänningar. Vid läggning sent på året bör ytan skyddas t.ex. genom försegling. 
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Emulsionsbeläggningar behöver också en tids uppehållsväder för att massan skall 
hårdna (bryta) samt helst en varmare period innan den första vintern så att trafiken 
ges möjlighet att efterpacka och knåda till den relativt mjuka och ömtåliga 
beläggningsytan.  
 
Sommaren 1999 
Bärlagret lades över med ett lager AG samt ett slitlager av ABT. 
 

 
 
Bild 14 Besiktningen våren 1999, Stavreviken. Observera ansamlingen av 

material vid sidorna av vägbanan. 
 

 
 
Bild 15 Besiktningen våren 1999, Stavreviken. Omfattande materialsläpp 

förekom under vintern. 



44 VTI notat 28-2001 

Väg 90, Junsele - Näsåker 
Provsträckorna ingick i ett projekt med två provvägar som Vägverket initierade 
för att undersöka hur halvvarm återvinning kunde hävda sig mot varmblandad 
beläggning. Provsträckorna var belägna på riksväg 90 strax söder om Junsele i 
norra Sverige. Beläggningen som återvanns bestod i huvudsak av AG 25 och 
MABT 16 med justering och Y1B. Provsträckorna vid Junsele lades 1991 och de 
vid Näsåker 1992. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  5 år 
ÅDTtotal:  1250 
Saltning:  ja 
Vägbredd:  8 m 
Metod:  halvvarm återvinning i verk 
Typ av lager:  slit- och bärlager 
Bindemedel:  MB 1 000, MB 2 000, MB 3 000, MB 5 000 
Granulat:  AG 25 + MABT 16 +  justering och Y1B 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Massorna vid Junsele utlades som bärlager i form av ÅA 110 MJAG 25 och som 
slitlager i form av ÅA 90 MJABT 20. VTI har inte följt upp vägen kontinuerligt 
utan har enbart undersökt borrkärnor från vägen tagna 1997 och besiktigat vägen 
samma år. Hälften av provsträckorna (de på sektionerna högre än 10 000 m) finns 
beskrivna i en lägesrapport från 1999 (Halvvarm återanvändning av belägg-
ningsmassor – ett försöksprojekt på Rv 90, Junsele, Svante Johansson, 
Vägverket). Vid Näsåker lades 110 ÅA MJAG22 (på grus).  
 
 
Borrkärnor 
Resultatet från analyserna framgår av tabell 21.  
 
Tabell 21 Borrkärnor från väg 90, Junsele och Näsåker. 

Prov-
sektion 
m 

Nytt 
bindemedel 

Hålrums-
halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Brott-  
def. 
mm 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

Slitlager       
112890 MB 1 000 2,5 1403 567 3,3 100 
105655 MB 1 000 1,7 860 518 4,3 76 
108970 MB 1 000 2,2 1124 616 3,5 76 
99391 1) MB 2 000 5,8 2462 812 2,8 90 
93623 2) MB 5 000 6,1 3488 1026 2,3 81 
94964 3) MB 10 000 3,9 2715 998 2,4 86 
Bärlager       
112890 MB 2 000 13,5 2679 896 2,3 55 
105655 MB 2 000 10,6 2176 907 2,8 68 
108670 MB 2 000 10,9 2707 869 2,5 83 
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1) Granulat + MB 2 000 
2) Granulat + MB 5 000 
3) Nytillverkning med MB 10 000 
 
Slitlagerbeläggningen uppvisade efter fem års trafik hålrumshalter mellan 1,7–6,1 
vol-%. De lägsta hålrumshalterna uppvisade sträckorna med mjukaste binde-
medlet. På dessa sträckor tillsattes mellan 1,4–2,3 % av MB 1 000. Marshall-
instampade prov av massa (MB 1 000) erhöll vid förprovningen hålrumshalter 
mellan 3,6–5,1 vol-%. Motsvarande värden för borrkärnorna var 1,7–2,5 vol-%. 
Inverkan av bindemedlets mjukhet på de mekaniska egenskaperna är tydlig med 
de lägsta värdet för beläggningen innehållande MB 1 000 och de högsta värdena 
för MB 3 000–5 000. Vidhäftningstalen låg för borrkärnorna mellan 76–100 %.  
 
De låga hålrumshalterna förklaras bland annat av att massans temperatur låg 
mellan 70–80°C (relativt högt). Vid temperaturer under 70°C blev massan mycket 
svårlagd. Slitlagermassorna innehöll totalt 4,9–5,3 % bindemedel medan slitlager-
massorna innehöll 5,8–6,7 % enligt kvalitetskontrollen från 1991. Bindemedels-
halten i granulatet var 3,8–5,1 %. 
 
Bärlagret uppvisade högre hålrumshalter på 10,6–13,5 vol-%. På denna massa 
tillsattes 0,6–1,0 % av MB 2 000. De mekaniska egenskaperna låg på samma nivå 
som för slitlagret med samma typ av bindemedel. Vidhäftningstalen låg mellan 
55–83 %. 
 
Besiktning 1997 
Beläggningen hade klarat de fem första åren mycket bra och hade inte behövts 
åtgärdats. En del bärighetsbetingade sprickor hade dock börjat uppträda. Ingen 
anmärkningsvärd (lokalt) bruks- eller stenlossning observerades. Beläggningarna 
hade inte behövts åtgärdas fram till år 2000. 
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Väg 90, Lunde – Gustavsvik 
I samband med ombyggnaden av E4 och väg 90 i Västernorrlans län har gamla 
beläggningsmassor använts till återvinning i bärlager på väg 90, etappen Lunde – 
Gustavsvik. Återvinningsmassorna kom från gamla E4:an, söder och norr om 
Höga Kusten bron. I ett tidigt skede utfördes en inventering och provning av 
befintlig beläggning och materialet bedömdes lämpligt för återvinning till bär- och 
slitlager. Eftersom det handlade om stora mängder asfaltmaterial som togs upp på 
den gamla vägen så föreslogs att delar av beläggningskonstruktionen på den nya 
vägsträckningen mellan E4:an vid Lunde och Kramfors skulle utgöras av 
återvinningsbeläggning. Den teknik som valdes var halvvarm återvinning i verk. 
Eftersom ca 10 % stenmaterial inblandades blev återvinningsgraden ca 90 %.  
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  2300 
Saltning:  ja 
Vägbredd:  12 m 
Metod:  halvvarm återvinning i verk (ref. med kall återv.) 
Typ av lager:  bärlager 
Bindemedel:  MB 5 000, MB 10 000 (Nyrec 630) 
Granulat:  ABS, AEBÖ, ABT, AG, Y1, IM (+Bärlagergrus) 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
 

Referens 1 Referens 2 Provstr. 2 Provstr. 1 Ord. beläggn.

Varm ny Kall Halvvarm Halvvarm Halvvarm
massa återvinning återvinning återvinning återvinning

3,0% 2,0% 2,0% 1,7%
Bärlager 1 Ag 22 +0,5% Nyrec 630 MB 5 000 MB 10 000 MB 5 000

10% 6-25 mm 10% 6-25 mm 10% 6-25 mm 10% 6-25 mm
3,0% 1,7% 1,7% 1,7%

Bärlager 2 Ag 22 +0,3% Nyrec 630 MB 5 000 MB 5 000 MB 5 000
10% 6-25 mm 10% 6-25 mm 10% 6-25 mm 10% 6-25 mm

3,0% 2,3% 1,7% 1,7%
Bärlager 3 Ag 22 +0,3% Nyrec 630 MB 5 000 MB 5 000 MB 5 000

10% 6-25 mm 10% 6-25 mm 10% 6-25 mm 10% 6-25 mm
100 m 100 m 100 m 100 m 100 m  

 
Figur 4 Provsträckor på väg 90 mellan Lunde och Gustavsvik. 
 
I provvägen som byggdes under september 1998 ingår en referenssträcka med 
konventionell varmmassa (AG), två provsträckor med halvvarm återvinning, en 
ordinarie beläggning med halvvarm återvinning och en referenssträcka med kall 
återvinning. Bindemedlet i de halvvarma sträckorna är mjukbitumen (MB 5 000 
och i ett fall 10 000). I sträckan med kall återvinning utgörs bindemedlet av 
Nyrec 630, en emulsion som är baserad på bitumen B180.  
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Den nya etappen på väg 90, mellan Lunde och Kramfors, utgörs av 12-metersväg 
(med vägrenar) och har ca 2300 fordon per dygn med en andel tunga fordon på 
13 %. 
 
Förprovning, utförande och första årets mätningar finns redovisat i VTI notat 
11-1999. Sommaren 1999 lades ett justeringslager med varmmassa på vägen men 
slitlagret har ännu inte lagts (februari 2000). 
 

 
 
Bild 16 Besiktningen våren 1999, Lunde - Gustavsvik. 
 

 
 
Bild 17 Besiktningen våren 1999, Lunde - Gustavsvik. 
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Provvägar och kontrollsträckor i Västerbottens län 
AC-867, Kåge – Kusmark (Skellefteå) 
Provsträckorna som ligger på väg 867, ca 1 mil norr om Skellefteå, utfördes 
hösten 1998. I objektet ingick ett antal provsträckor med kall återvinning. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  2800-4000 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  7-9 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slit- och bärlager 
Bindemedel:  Nyrec 240, BE60M/5 000 
Granulat:  ABT16 + lagningar 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
I återvinningsmassorna tillsattes mellan 5-15 % av stenmaterial 0-18 mm.  
 
 
RST-mätning 
Enligt ett utdrag från Vägverkets PMS-databas var jämnheten över objektet (IRI) 
ca 1,85 mm/m i september 1998. Spårdjupet varierade en del över provvägen med 
ett medelvärde av 3,3 mm. 
 
Borrkärnor 
I september 1999 utförde VTI en begränsad provtagning på objektet. Provtagning 
skedde på en sektion med MB 5 000 i både bär- och slitlager samt en sektion med 
Nyrec 240 i båda lagren. Proverna på sektionen med MB 5 000 var av något sämre 
kvalitet, varför bestämning av vidhäftningstalet inte kunde genomföras. Resultaten 
av analyserna redovisas i tabell 22 och figur 5–6.  
 
Tabell 22 Borrkärnor från väg 867, Kåge - Kusmark, september 1999. 

Recept 
 

Lager 
 

Hålrums-
halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

Bind. 
halt  
% 

90 ÅAABT 
BE 60 M/5 000 

Slitlager 14,0 - 362 - 4,8 

150 ÅAAG 
BE 60 M/5 000 

Bärlager 17,7 - 337 - 5,3 

90 ÅAABT 
Nyrec 240 

Slitlager 14,5 2300 691 96 5,9 

120 ÅAAG 
Nyrec 240 

Bärlager 17,1 1515 572 87 - 
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Figur 5 Analysresultat för bindemedelshalt och kornkurva, slitlager. AC867, 

Kåge - Kusmark. 
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Figur 6 Analysresultat för bindemedelshalt och kornkurva, bärlager.  

AC867, Kåge - Kusmark. 
 
Enligt borrkärnorna låg hålrumshalterna efter ett års trafik mellan 14,0–14,5 
vol-% för slitlager och 17,1–17,7 vol-% för bärlager. Ingen större skillnad förelåg 
mellan BE 60 M/5 000 och Nyrec 240. Pressdraghållfastheten låg för Nyrec 240 
(slitlagret) på 691 kPa medan borrkärnorna innehållande BE 60 M/5 000 
(slitlagret) uppvisade ungefär halverade värden på 362 kPa. En markant effekt av 



50 VTI notat 28-2001 

det hårdare bindemedlet kunde således konstateras. Noterbart är att 
bindemedelshalten var högre för slitlagret av Nyrec 240 än för motsvarande 
beläggning med BE 60 M/5 000 (brukar ge lägre pressdraghållfasthet). 
Vidhäftningstalen hamnade för Nyrec-sträckorna på 8796 %. De höga värdena kan 
bero på relativt hög bindemedelshalt i massorna vilket analyserna tyder på. 
Kornkurvorna från extraherad massa låg till större delen inom anvisningarna för 
MJAB och MJAG men fillerhalten var högre.  
 
Okulär besiktning 
Våren 1999 
Beläggningen såg något maläten ut med en del stensläpp, främst på sträckorna 
med Nyrec 240 och i början av objektet (i samhället). En del av det tillsatta 
stenmaterialet verkade inte täckt av bindemedel eller hade blivit bortnött av 
dubbtrafiken under vintern. Beläggningen verkade vara homogen (inga 
separationer) och förhållandevis jämn utmed hela objektet.  
 
Hösten 1999 
Ungefär gav ett bättre intryck än på våren. Fortfarande hade något stensläpp 
förekommit och främst på sträckorna med Nyrec men beläggningen hade hårdnat 
till och ytan var mer okänslig för mekaniska påkänningar. De sträckor som låg 
närmast samhället (de med stensläpp) åtgärdades under sommaren med ett 
slitlager av varm massa (ABT).  
 

 
 
Bild 18 Besiktningen våren 1999, Kåge - Kusmark. Översiktsbild. 
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Bild 19 Besiktningen våren 1999, Kåge - Kusmark. Beläggningsyta på sträcka 

innehållande BE60M/5 000. 
 
 

 
 
Bild 20 Besiktningen våren 1999, Kåge-Kusmark. Beläggningsyta på sträcka 

innehållande Nyrec 240. 
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AC 522, Sörmjöle (Umeå) 
Objektet är beläget ca 20 km söder om Umeå (nära E4:an). Kontrollsträckan ligger 
mellan Sörmjöle och Norrmjöle nära kusten. Beläggningen lades under sommaren 
1998. Verket var ombyggt för kall återvinning och hade bland annat en 
frifallsblandare som medför att massan blandas skonsamt. Emulsionen aktiveras 
på så sätt mindre än vid t ex tvångsblandning och massan kan få en bättre 
konsistens (lättare att lägga ut och packa) än vid konventionell tillverkning. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  600 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  7 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60 M/2 000 
Granulat:  ABT 
Stenmaterialinblandning:  nej 
 
 
RST-mätning 
Vid ett tillfälle (hösten 1998) har RST-mätning utförts med VTIs forskningsbil. 
Resultaten av mätningen redovisas i tabell 23. 
 
Tabell 23 RST-mätning hösten 1998 på väg AC522, Sörmjöle. 

Tidpunkt Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
hösten 98 3,8 2,0 0,35 0,37 
 
Vägen valdes ut för mätning för att återvinningsbeläggningen verkade vara mycket 
jämn och fin. Den initiala spårbildningen var 3,8 mm medan IRI-värdet över hela 
objektet hamnade på 2,0 mm/m. Resultaten var något sämre än förväntat men 
berodde sannolikt på att vägen är mycket krokig och backig, något som sannolikt 
påverkade mätvärdena. Makrotexturen låg på 0,37 mm i spåret, dvs. ytan är 
förhållandevis slät (som ABT). 
 
 
Borrkärnor 
Under hösten 1999 utfördes en begränsad provtagning på objektet för att 
undersöka sammansättningen och materialets egenskaper. De analyser som 
genomfördes var bindemedelshalt, kornkurva, hålrumshalt, pressdraghållfasthet, 
styvhetsmodul och beständighetstest. Resultatet av analyserna redovisas i tabell 
24. 
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Tabell 24 Borrkärnor från väg AC522, Sörmjöle, hösten 1999. 

Tidpunkt Läge 
 
 

Hålrums-
halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

Hösten 1999 Hjulspår 10,0 1150 463 96 
 M. hj. 13,5 - - - 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

Kornstorlek, mm

Pa
ss

er
an

de
 m

än
gd

, v
ik

t-%

Bindemedelshalt: 6,6%

 
 
Figur 7 Bindemedelshalt och kornkurva på borrkärnor från väg AC522, 

Sörmjöle. 
 
Efter ett års trafik låg hålrumshalten på 10 vol-% i hjulspåret. Kornkurvan ligger i 
det mellersta registret för ABT11. En bindemedelshalt på 6,6 % (ca 3,0 % 
emulsion tillsattes) verkar vara en lämplig nivå för den här typen av massor. 
Pressdraghållfastheten låg på 463 kPa, vilket är bra med tanke på att bindemedlet 
var BE 60 M/2 000, dvs. relativt mjukt. Bindemedlet påverkar styvhetsmodulen 
mera och värdet hamnade på 1150 MPa, vilket sannolikt är en lämplig nivå för 
mindre vägar i nordligaste Sverige (bra flexibilitet och lågtemperaturegenskaper 
eftersträvas där). Vidhäftningstalet låg också på en mycket hög nivå, 96 %.  
 
Okulär besiktning 
Hösten 1998 
Mycket homogen (inga separationer förekom) och fin yta. Beläggningen var tät 
och hård med bra täckningsgrad på det grövre stenmaterialet. 
 
Våren 1999 
Fortfarande tät och fin yta men lokala stensläpp hade förekommit under vintern. 
Beläggningen såg mestadels jämn ut men små korrugeringar kunde bitvis iakttas. 
Bitvis förekom även tjälsprickor och en del mekaniska skador orsakade av 
vinterväghållningen (plogen) fanns.  
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Hösten 1999 
Ingen förändring sedan vårens besiktning. 
 

 
 
Bild 21 Besiktningen våren 1999, Sörmjöle. 
 

 
 
Bild 22 Besiktningen våren 1999, Sörmjöle. 
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AC 363, Hissjön 
Objektet är beläget ca 15 km norr om Umeå och har följts upp under en kortare 
period. Åtgärden som utfördes sommaren 1998 bestod av att befintlig 
cementstabilisering frästes ned i underliggande lager samtidigt som makadam, 
fraktion 16-22 mm, inblandades. Den befintliga beläggningen (ABT) togs bort, 
återvanns i verk och lades tillbaka. Återvinningsmassan tillverkades av granulat, 
0-16 mm, med inblandning av 20 % stenmaterial, 8-16 mm. Bindemedlet var 
BE 60 M/2 000. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  1400 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  8 m 
Metod:  kall återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  BE 60 M/2 000 
Granulat:  ABT/B180 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
RST-mätning 
Vid ett tillfälle (hösten 1998) har RST-mätning utförts med VTIs forskningsbil. 
Resultaten av mätningen redovisas i tabell 25. 
 
Tabell 25 RST-mätning hösten 1998 på väg AC363, Hissjön. 

Tidpunkt Spårdjup 
 

mm 

IRI 
 

mm/m 

Makrotextur 
mellan spår 

mm 

Makrotextur 
hjulspår 

mm 
Hösten 98 1,7 1,5 0,36 0,37 
 
Låga spårdjup och IRI-värden erhölls. Så bra jämnhet som IRI 1,5 mm/m är 
ovanligt för kall återvinning och har bara uppmätts en gång tidigare (Halland). 
Vägen vid Hissjö är också rak och förhållandevis bred vilket har en viss inverkan 
på resultaten. Makrotexturen hamnade på 0,37 mm (som ABT). 
 
Borrkärnor 
Under hösten 1999 utfördes en begränsad provtagning på objektet för att 
undersöka sammansättning och mekaniska egenskaper. De analyser som 
genomfördes var bindemedelshalt, kornkurva, hålrumshalt, pressdraghållfasthet, 
styvhetsmodul och beständighetstest. Resultaten av analyserna redovisas i tabell 
26. 
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Tabell 26 Borrkärnor från väg AC363, Hissjön, hösten 1999. 

Tidpunkt Läge 
 
 

Hålrums-
halt 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Vidhäftn.- 
tal 
% 

Hösten 1999 Hjulspår 7,0 838 691 73 
 M. hj. 13,0 - - - 
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Figur 8 Bindemedelshalt och kornkurva på väg AC363, hösten 1999. 
 
En oväntad låg bindemedelshalt erhölls på borrkärnorna (4,9 %) vilket inte 
stämmer överens med intrycket från besiktningen. Den 20 procentiga sten-
materialinblandningen kan var en förklaring till resultatet. Borrkärnor med 
diametern 100 mm brukar också erhålla något lägre bindemedelshalt än 
massaprov. Enligt arbetsledningen fanns en oro för att beläggningen skulle bli 
instabil (mycket tung trafik), vilket kan ha bidragit till reducerad 
bindemedelstillsats. 
 
På kornkurvan (liknar stenrik ABT16) märks effekten av stenmaterial-
inblandningen (50 % material större än 4 mm). Hålrumshalten i hjulspåret resp. 
mellan hjulspåren var 7 och 13 vol-%. Andelen tung trafik är stor på AC363 
(ÅDTtotal 1400). Den höga pressdraghållfastheten på 691 kPa pekar mot lågt 
bindemedelsinnehåll. Den låga styvhetsmodulen är förvånande men kan bero på 
en relativt stor andel av mjukbitumen i massan (borde även ha påverkat 
pressdraghållfastheten mera). Antalet prov som testats var 4–6 per metod. 
Proverna var lite tunnare än anvisningen för styvhetsmodul, en faktor som kan ha 
spelat in för resultatet. Innan provningen torkades borrkärnorna (efter borrning och 
sågning) vid rumstemperatur i ca en månad. Vidhäftningstalet för borrkärnor tagna 
i hjulspåren låg på 73 %. 
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Okulär besiktning 
Hösten 1998 
Homogen och jämn yta. En del grövre stenmaterial förekom i beläggningen. Inga 
skador förekom. 
 
Våren 1999 
Något stensläpp kunde iakttas och främst av det grövre stenmaterialet. 
Beläggningen föreföll vara mycket jämn och spårbildningen verkade inte vara 
stor. Vägen hade klarat vintern mycket bra. 
 
Hösten 1999 
Samma intryck som på våren. Inga deformationer förekom. 
 
 

 
 
Bild 23 Besiktningen våren 1999, Hissjön. 
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Kontrollsträckor i Norrbottens län 
BD-755, Seskarö 
Hösten 1996 lades en halvvarm återvinning på väg BD755 vid Seskarö. Den 
gamla beläggningen bestod av ABT-massor från Säjvis och ABS-massor från 
Haparanda. Stor andel tung trafik förekom. Som referenssträcka lades en ABT 11 
med konventionell varmmassa. Återvinningsmassan som lades (80 kg/m2) bestod 
av 1,2 % MB 2 000 som tillsattes fräst granulat. Massorna blandades i ett 
ånguppvärmt satsblandningsverk. På grund av kall väderlek blev temperaturen 
lägre än planerat. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  3 år 
ÅDTtotal:  700 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  7-9 m 
Metod:  halvvarm återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  MB 2 000 
Granulat:  ABT och något ABS 
Stenmaterialinblandning:  nej 
 
RST-mätning 
Vägverket genomförde första hösten en RST-mätning. Enligt mätningen från 
september 1996 visade IRI (1,9 resp. 2,0 mm/m) ingen skillnad mellan 
återvinningssträckan och referensen med ABT. Troligen påverkade ojämnheter i 
underliggande lager åtgärden med tanke på att varmmassan också blev något 
ojämn (annars kan läggaren ha varit felinställd). 
 
Borrkärnor 
Under 1997 och 1998 genomfördes provtagningar på sträckan. Resultaten av 
analyserna på borrproverna redovisas i tabell 27. 
 
Tabell 27  Borrkärnor från väg BD-755, Seskarö. 

Tidpunkt/ 
provtagningsplats 

Hålrum 
FAS 448

(%) 

Pressdrag-
hållfasthet 

(kPa) 

Vidhäft.- 
tal 
(%) 

Vm 
 

(%) 

Styvhets-
modul 
(MPa) 

1997  Torr Våt    
Spår 10,2 530 177 33 82 - 
Mellan spår 9,7 564 195 35 83 - 
1998       
Spår, mot Seskarö 7,8 980 364 37 70 7613 
Mellan spår, mot Seskarö 8,4 978 - - - - 
       
Spår, från Seskarö 6,0 1125 564 50 73 9667 
Mellan spår, från Seskarö 10,8 885 - - - - 
Vm= Vattenmättnadsgrad 
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Enligt borrkärnorna från 1998 hade hålrumshalterna minskat i hjulspåret från 10,2 
till 6,0–7,8 vol-% medan pressdraghållfastheten ökat från 530 till 980–1125 kPa. 
Det innebär en fördubblad hållfasthet mellan 1997 och 1998. Beläggningen hade 
också erhållit hög styvhetsmodul enligt borrkärnorna från 1998. Kvaliteten på 
borrkärnorna var också mycket bra vid provtagningarna. Trots höga hållfastheter 
så var vattenbeständigheten låg med vidhäftningstal på 50 % enligt provningen 
från 1998. Vid den första provtagningen låg vidhäftningstalen på 33–35 %. 
Bindemedelsinblandningen var också förhållandevis låg. 
 
Okulär besiktning 
Hösten 1998 
Små korrugeringar förekommer över hela ytan. Ytorna var hela, homogena och 
inga skador kunde iakttas. Något stensläpp förekom men i övrigt gav ytorna 
intryck av att de var täta och hårda. Besiktningen kunde inte bekräfta att 
beläggningen var speciellt känslig för vatten eller frystö-växlingar. Konstant 
vinterväglag råder dock så långt norr ut i Sverige och vägen saltas inte. 
 
 

 
 
Bild 24 Besiktningen hösten 1998, Seskarö. 
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Bild 25 Besiktningen hösten 1998, Seskarö. 
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Väg 97, Vuollerim - Jokkmokk 
Objektet ligger på riksväg 97 i höjd med Vuollerim (ca 8 mil norr om Boden) och 
bestod av en halvvarm återvinning. Granulatet bestod av två lager Y1 och ett lager 
ABT med en bindemedelshalt av 7,5 %. Massorna tillverkades genom tillsats av 
1,5–2,0 % MB 2 000 i granulatet samt 40-43 % stenmaterialinblandning  
(0–16 mm). Temperaturen på massan vid verket var vid tillfället för besöket 
+63°C.  
 

 
 
Bild 26 Utläggning av halvvarma återvinningsmassor. Hösten 1998. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  1000 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  8-9 m 
Metod:  halvvarm återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  MB 2 000 
Granulat:  Ytbehandling + ABT 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
 
Borrkärnor 
I september 1998 genomfördes en mindre provtagning (4 prov i hjulspår) på 
objektet som vid tillfället höll på att utföras. Under september 1999 genomfördes 
en förnyad (begränsad) provtagning på objektet i båda riktningarna för att 
undersöka sammansättningen och egenskaper hos beläggningen. I riktningen mot 
Vuollerim kunde mindre plastiska deformationer konstateras vid provtagnings-
stället. I riktningen mot Jokkmokk var beläggningen normal och homogen. 
Resultaten av analyserna framgår av tabell 28 och figur 9.  
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Tabell 28 Borrkärnor från väg 97, Vuollerim - Jokkmokk. 

Tidpunkt/ 
riktning 

Beläggning Hålrumshalt 
 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Vidhäftn.-
tal 
% 

  Spår Mellan    
Hösten 
1998 

      

Jokkmokk ÅA MJOG 13,2 - 1519 249 - 
Hösten 
1999 

      

Jokkmokk ÅA MJOG 5,1 7,2 1139 403 91 
Vuollerim ÅA MJOG 2,2 1,5 653 403 - 
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Figur 9 Bindemedelshalt och kornkurva på väg 97, hösten 1999. 
 
Enligt borrkärnorna från 1999 hade hålrumshalterna minskat i hjulspåret från 13,2 
till 2,2–5,1 vol-% medan pressdraghållfastheten ökat från 249 till 403 kPa. Det 
innebär nästan en fördubblad hållfasthet mellan 1998 och 1999. Styvhetsmodulen 
hade dock under samma tid minskat från 1519 till 653–1139 MPa. Vidhäft-
ningstalet låg hösten 1999 på 91 % för borrkärnorna tagna i hjulspåren. Korn-
kurvan är en MJAB 16 med något för hög fillerhalt. Bindemedelshalten låg på 
4,9 % i beläggningen (borrkärnor) jämfört med 7,5 % i fräsgranulatet.  
 
Okulär besiktning 
Hösten 1998 
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Beläggningen lades vid den första besiktningen. Ytorna verkade bli homogena och 
ganska jämna. Massorna som tillverkades gav intryck av att vara täta och relativt 
feta. 

 
 
Bild 27 Körriktning mot Jokkmokk (norrut). Hösten 1998. 
 
 

 
 
Bild 28 Vägytan strax efter utförandet. Hösten 1998. 
 
Hösten 1999 
Mycket tät och homogen yta som var slät. Lokalt förekom ojämnheter och 
tendenser till deformationer på södra delen av objektet. 
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Bild 29 Besiktningen hösten 1999, Vuollerim - Jokkmokk. 
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Återvinning av kallt och halvvarmt nytillverkade massor- 
”inventering” hösten 1998 och 1999 i Norrbotten. 
Eftersom provsträckorna hittills inriktats på uppföljning av kalla och halvvarma 
återvinningsbeläggningar av ursprungligen varm asfaltbetong (beläggningar med 
penetrationsbitumen och främst ABT, AG) initierades hösten 1998 en mindre 
inventering av återvinningsobjekt där de gamla massorna (granulatet) utgjordes av 
mjukbitumenbeläggning (MJAB, MJOG eller OG). Den typen av asfaltmaterial 
innehåller t ex lägre halt av bindemedel än varmtillverkad beläggning och 
mjukbitumenet medför att beläggningens egenskaper skiljer sig från varm 
massabeläggning (mer flexibel men samtidigt lägre hållfasthet). Av den 
anledningen togs 1998 och 1999 ett antal borrprover på några objekt i norra 
Sverige. Undersökningen skall främst ses som en mindre förstudie, där 
målsättningen är att se om anvisningarna i TBV-återvinning (Vägverkets 
anvisningar för återvinning) och den provningsmetodik som finns där är relevant 
för återvinning av mjukbitumenbeläggningar. 
 
De objekt som undersökts är: 
 
•  Väg 392, Överkalix- Nybyn, (borrkärnor + okulärbesiktning) 
•  E10, Lansjärv- Kattån, (borrkärnor + okulärbesiktning) 
 
 
BD-392, Överkalix - Nybyn 
Objektet var beläget i Norrbottens län strax norr om Överkalix. Åtgärden bestod 
av halvvarm återvinning av gamla beläggningsmassor typ MJOG och MJAG. 
Återvinningen utfördes under sensommaren 1998. Som bärlager utfördes en 
ÅMJAG med inblandning av 1,5 % MB 5 000 i granulatet. Som slitlager lades en 
ÅMJOG med inblandning av 2,4 % MB 5 000 + 20 % 0-18 mm eller 3,5 % 
MB 5 000 + 20 % 0-18 mm samt 30 % 4-16 mm. 
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  1900 (15 % tunga fordon) 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  8-9 m 
Metod:  halvvarm återvinning i verk 
Typ av lager:  bär- och slitlager 
Bindemedel:  MB 2 000 
Granulat:  MJOG och MJAG 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Borrkärnor 
Under hösten 1998 och hösten 1999 utfördes provtagningar på objektet. Vid 
provtagningen 1999 hade vägen erhållit kraftiga plastiska deformationer i 
riktningen mot Överkalix varvid provtagningen då riktades mot att undersöka 
orsaken till skadorna (dock ej skadeutredning). Resultaten från provtagningarna 
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redovisas i tabell 29. Provtagningssektionerna är desamma vid de båda 
provtagningarna. 
 
Tabell 29 Borrkärnor från BD392, Överkalix - Nybyn. 

Tidpunkt/ 
riktning 

Beläggning Hålrumshalt 
 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Marshall-
stab.1) 

kN 
  Spår Mellan    
Hösten 
1998 

      

Nybyn ÅA MJOG 3,6 - 639 204 - 
Överkalix ÅA MJOG 2,2 - 418 178 - 
Hösten 
1999 

      

Nybyn ÅA MJOG 1,9 4,9 731 - 6,8 
Nybyn ÅA MJAG 2,6 4,2 594 - 5,8 
Överkalix ÅA MJOG 0,9 1,8 357* - 5,6* 
Överkalix ÅA MJAG 2,6 3,2 447* - 5,3* 
 
1) Värdena är korrigerade till den föreskrivna provhöjden 63 mm. 
* Proven tagna i deformationsvalk vid vänster spår. 
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Figur 10 Bindemedelshalt och kornkurva för slitlagret vid Överkalix - Nybyn, 

hösten 1999. 
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Figur 11 Bindemedelshalt och kornkurva för bärlagret vid Överkalix - Nybyn, 

hösten 1999. 
 
Enligt borrkärnorna hade hålrumshalterna i högra hjulspåret mellan 1998 och 
1999 minskat från 2,2–2,6 till 0,9-2,6 vol-%. De lägsta värdet på 0,9 vol-% 
uppmättes i riktningen mot Överkalix där även plastiska deformationer förekom. I 
denna riktning låg även bindemedelshalten i återvinnings-MJOG högre (5,5 %) än 
i riktningen mot Nybyn (4,8 %). I bärlagret (återvinnings-MJAG) var binde-
medelshalten 4,6 % i riktningen mot Överkalix. Kalkylvärdena i VÄG 94 ligger 
för MJOG på 3,3–4,0 % beroende på typen av mjukbitumen och största 
stenstorlek. I detta fall låg bindemedelshalten i återvinningsbeläggningen på 5,5 % 
enligt borrkärnorna. Vid så höga bindemedelshalter som här var fallet är det inte 
konstigt att plastiska deformationer uppkommit under första sommaren. 
Kalkylvärdena för MJAG är 3,4–4,2 % jämfört med erhållna 4,6 % för 
återvinningsbärlagret (borrkärnor). Det höga bindemedelsinnehållet påverkar 
hållfasthetsprovningen med relativt låg Marshallstabilitet (5,3–6,8 kN) och 
framför allt låga värden för styvhetsmodul (357–731 MPa) enligt provtagningen 
från hösten 1999. Vid den första provtagningen från 1998 låg pressdrag-
hållfastheten på ca 200 kPa. Resultaten är betydligt lägre än för halvvarm 
återvinning (med mjukbitumen) av ursprungligen varma massor som innehåller 
hårdare bindemedel.  
 
 
Okulär besiktning 
Hösten 1998 
Tät och fet yta speciellt i riktning mot Överkalix. Blödningar förekom i spåren. 
Stenmaterialinblandningen verkade variera över sträckan. Ytan var också aningen 
ojämn.  
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Bild 30 Överkalix – Nybyn. Körriktning mot Nybyn. Hösten 1998. 
 

 
 
Bild 31 Överkalix – Nybyn. Körriktning mot Nybyn. Hösten 1998. Exempel på 

mycket tät yta. 
 
Hösten 1999 
Ytan var tät och bindemedelsrik. Deformationer och ojämnheter hade uppstått, 
främst i riktningen mot Överkalix (som hade ett bindemedelsrikare recept). 
Deformationerna bestod av kraftiga spår med valkar samt vågbildning främst i 
högra hjulspåret. 
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Bild 32 Överkalix – Nybyn. Körriktning mot Nybyn. Hösten 1999. Exempel på 

plastiska deformationer. 
 
 

 
 
Bild 33 Överkalix – Nybyn vid besiktningen hösten 1999. 
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E10, Lansjärv - Kattån 
Objektet som utgjordes av halvvarm återvinning av oljegrus (OG) var beläget på 
E10 cirka 6 mil norr om Överkalix i Norrbottens län. Åtgärden utfördes under 
sommaren 1998. Det bindemedel som tillsattes granulatet var 2,2 % MB 5 000.  
 
Fakta om objektet: 
Uppföljning:  1 år 
ÅDTtotal:  1100 (16 % tunga fordon) 
Saltning:  nej 
Vägbredd:  8 m 
Metod:  halvvarm återvinning i verk 
Typ av lager:  slitlager 
Bindemedel:  MB 5 000 
Granulat:  återvinnings-OG med finsk vägolja 
Stenmaterialinblandning:  ja 
 
Borrkärnor 
Under höstarna 1998 och 1999 utfördes begränsade provtagningar på objektet. Vid 
provtagningen 1998 togs prov endast i riktningen från Lansjärv. Hösten 1999 togs 
prover i båda riktningarna vis samma sektion som året innan. Resultaten från 
provtagningarna redovisas i tabell 30. 
 
Tabell 30 Borrkärnor från E10, Lansjärv - Kattån. 

Tidpunkt/ 
riktning 

Beläggning Hålrumshalt 
 

vol-% 

Styvhets-
modul 
MPa 

Pressdrag-
hållfasthet 

kPa 

Vidhäftn.-
tal 
% 

  Spår Mellan    
Hösten 
1998 

      

Hakkas ÅA MJOG 17,2 - 638 209 - 
Hösten 
1999 

      

Hakkas ÅA MJOG 1,4 2,7 454 - - 
Lansjärv ÅA MJOG 1,9 2,5 424 224 90 
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Figur 12 Bindemedelshalt och kornkurva vid Lansjärv - Kattån, hösten 1999. 
 
Vid provtagningen hösten 1998 var beläggningen relativt nylagd och 
hålrumshalten hamnade på 17,2 vol-%. Vid provtagningen hösten 1999 hade 
hålrumshalterna minskat till 1,4–1,9 vol-%. Det visar att mjukgjord asfalt i hög 
grad påverkas av trafikarbetet (nödvändigt) den första tiden och den här typen av 
material är svåra att packa till i början, speciellt om väderleken är kall. 
Bindemedelshalten låg enligt borrkärnorna på 4,6 % medan VÄG 94 föreskriver 
3,4–3,6 för OG med vägolja och 3,3–4,1 för MJOG. Mot den bakgrunden verkar 
bindemedelshalten vara något hög för ÅOG men det är svårt att säga hur mycket 
extra bindemedel som behövs för kompensation av åldrat bindemedel. 
Kornkurvan påminde mer om MJAG än om OG. De mekaniska egenskaperna 
hamnade på låga nivåer med ca 200 kPa i pressdraghållfasthet och 400–600 MPa 
för styvhetsmodulen. Den här typen av material med förhållandevis låg kohesion 
missgynnas sannolikt av provningsmetodiken jämfört med förhållandet på vägen 
och även hårdare asfaltmaterial. För en helt rättvis bedömning behöver prov-
kropparna sidostöd vid belastningen på laboratoriet (ett enkelt förfarande bör 
studeras). Mjukgjorda beläggningar har fungerat bra vid de förhållanden som råder 
i nordligaste Sverige. Stenmaterialets kornform, gradering och halten bindemedel 
är dock viktig för en god funktion. 
 
Okulär besiktning 
Hösten 1998 
Någon antydan till blödningar i spåren. Ytan var homogen men verkade vara fet. 
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Bild 34 E10, Lansjärv – Kattån hösten 1998. Körriktningen mot Hakkas (norrut). 
 

 
 
Bild 35 E10, Lansjärv - Kattån. Exempel på tät och slät yta. Hösten 1998. 
 
Hösten 1999 
Såg mycket bra ut och inga skador kunde iakttagas. Homogen och slät yta som 
blev blank vid vått väglag. Möjligen något korrugerad yta. Inga plastiska 
deformationer hade hittills uppträtt. 
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Sammanställning och jämförelser av olika egenskaper 
Mekaniska egenskaper hos borrkärnor 
I detta avsnitt, som avser kall och halvvarm återvinning av ursprungligen varma 
massor, ges en översikt av de olika mekaniska egenskaperna hos borrkärnor och. I 
sammanställningarna ingår inte provvägsförsöken vid väg 63 (Saxån), väg 90 
(Lunde) samt X583 (Ljusne) som redovisas var för sig i separata VTI notat (se 
litteraturlistan). I sammanställningen ingår beläggningar som är mellan 1 och 6 år 
gamla och varje stapelfärg i respektive figur motsvarar beläggningens ålder vid 
provtagningstillfället.  
 
De parametrar som sammanställts är: 

•  hålrumshalt enligt FAS 448 
•  pressdraghållfasthet vid 10°C 
•  styvhetsmodul vid 10°C 
•  vidhäftningstal 
 

Metoderna finns med som krav i anvisningarna (TBVbel ÅA) för kall och 
halvvarm återvinning men specifikationerna avser då provkroppar av asfaltmassa 
tillverkade och lagrade på laboratoriet enligt ett bestämt förfarande. I detta fall 
handlar det om borrkärnor med varierande ålder och i anvisningarna finns inga 
krav på borrkärnor. En jämförelse kommer ändå att göras mellan kraven i TBV-
återvinning och erhållna resultat från kontrollsträckorna. Krav på pressdrag-
hållfasthet finns bara för slitlagermassor och styvhetsmodul för bärlagermassor. 
Kraven på hålrumshalt och vidhäftningstal (vattenkänslighet) finns både på slit- 
och bärlager. 
 
Varje provning avser medelvärden av 4–10 borrkärnor beroende på egenskap och 
objekt. Vid respektive provsektion togs 6–10 borrkärnor. Antalet provsektioner 
per objekt är mellan 1–4. Det är inte säkert att hela, provningsbara borrkärnor kan 
tas på relativt nylagda beläggningar av denna typ utan det brukar ta flera månader 
och helst bör beläggningen ha legat en sommar innan materialet härdat så mycket 
att hela prov kan erhållas. För bitumenbundna bärlager är det inte alltid säkert att 
hela prov kan fås beroende på att bindemedelsinnehållet (även mängd tillsatt 
bindemedel) är lägre i den masstypen. Andra faktorer som inverkar på massans 
eller beläggningens förmåga att härda och binda ihop ordentligt är trafikarbetet. 
Mot den bakgrunden finns inga krav på borrkärnor för kall och halvvarm 
återvinningsbeläggning.  
 
De bindemedel som använts vid de olika uppföljningssträckorna är: 
 
Vid kall återvinning: 
• BE 60 M/2 000 eller 2 200 
• BE 60 M/5 000 
• BE 60 M/10 000 
• Nyrec 630 (baserad på B180) 
• Nyrec 240 (baserad på B370) 
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Vid halvvarm återvinning: 
• MB 1 000 
• MB 2 000 
• MB 3 000 
• MB 5 000 
• MB 10 000 
 
Valet av bindemedel är en av de parametrar som påverkar beläggningens 
egenskaper. Andra materialrelaterade faktorer är bindemedelshalten, tillsats av 
stenmaterial, fuktinnehåll samt granulatets egenskaper och sammansättning. 
Produktionsrelaterade faktorer som inverkar på prestandan hos den nyutlagda 
beläggningen är väderleken vid utförandet och temperaturen hos materialet, 
blandningsförfarandet (täckningsgraden), typen av läggare och hur väl massan 
packats. Den första tiden medför trafiken att beläggningen efterpackas, vilket i 
viss mån tätar till beläggningen men samtidigt ger vägytan en del spårbildning. 
Med tiden påverkas beläggningens tillstånd och egenskaper av trafikarbetet 
(trafikvolym, andel tunga fordon, antalet dubbade fordon) och trafikens 
sidolägesfördelning som påverkas av vägens bredd och sidomarkering. 
Miljörelaterade faktorer som har stor betydelse för livslängden hos kalla och 
halvvarma återvinningsbeläggningar är tillgången till fukt (vatten) och salt samt 
klimatet. Omväxlande frys- och töperioder under vintern i kombination med riklig 
saltning utsätter den här typen av beläggningar (som är relativt öppna) för stora 
påkänningar, vilket måste beaktas vid val av metod och arbetsrecept. Andra 
faktorer som kan påverka livslängden hos beläggningen är vägens bärförmåga och 
dräneringskapacitet. Mindre vägar kan vara dåligt uppbyggda och ha 
vattenkänsliga material, något som t.ex. medför att töjningarna i beläggningens 
underkant blir stora under tjällossningen. Om inte vägen kan förbättras eller 
förstärkas bör återvinningsbeläggningen ha en bra flexibilitet (mjukare 
bindemedel men samtidigt en lämplig kornkurva som ger bra stabilitet).  
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Figur 13 Hålrumshalten i hjulspår för kall återvinning av ursprungligen varm 

asfaltbetong. 
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Figur 14 Hålrumshalten i hjulspår för halvvarm återvinning av ursprungligen 

varm asfaltbetong. 
 
Kommentarer 
Kall återvinning 
Vid ett par tillfällen erhölls hålrumshalter på ca 20 vol-%. I dessa fall var 
beläggningens ålder vid provtagningen ca 1 år (något mindre i ett fall). 
Gemensamt för de två objekten är att de utfördes på hösten vid kall väderlek. 
Övriga objekt uppvisade hålrumshalter mellan 7–18 vol-% efter ett år (i de flesta 
fall över 10 vol-%). Skillnaden är sålunda stor mellan olika vägar. Detta kan bero 



76 VTI notat 28-2001 

på massans smidighet vid utförandet vilket har att göra med granulatets 
sammansättning, bindemedelshalten, typen av bindemedel, klibbigheten hos det 
gamla bindemedlet och hur tidigt emulsionen brutit i massan. Andra faktorer som 
kan ha påverkat beläggningens hålrumshalt är packningsinsatsen, väderleken vid 
utförandet, tidpunkten på året, trafikarbetet, sidolägesfördelningen hos trafiken 
samt andelen tung trafik.  
 
Med tiden reduceras hålrumshalten (genom trafikarbetet) och hamnar efter några 
år mellan 4–8 vol-%. Vid provvägen i Saxån minskade hålrumshalterna från  
5–7 vol-% efter ett års trafik och till 1–3 vol-% efter sju års trafik. I TBV-
beläggning ÅA skall hålrumshalterna för slitlager ligga mellan 3–13 vol-% och för 
bärlager mellan 5–15 vol-% på massaprov från produktion (avser kvalitets-
kontrollen). Vid proportioneringen ligger kraven något snävare. 
 
Halvvarm återvinning 
Relativt nytagna prov uppvisade hålrumshalter på 6–13 vol-%. Med tiden 
reduceras hålrumshalten även för halvvarma återvinningsbeläggningar och hamnar 
för slitlager mellan 2–7 vol-%. I TBV-beläggning ÅA skall hålrumshalterna för 
slitlager ligga mellan 2–9 vol-% och för bärlager mellan 4–11 vol-% på massaprov 
från produktion (avser kvalitetskontrollen). Vid proportioneringen ligger kraven 
något snävare. 
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Figur 15 Pressdraghållfasthet vid 10°C i hjulspår för kall återvinning av 

ursprungligen varm asfaltbetong. 
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Figur 16 Pressdraghållfasthet vid 10°C i hjulspår för halvvarm återvinning av 

ursprungligen varm asfaltbetong. 
 
Kommentarer 
Kall återvinning 
I några fall erhålls vid den första provtagningen pressdraghållfastheter på ca 
200 kPa. I det ena fallet låg hålrumshalterna på ca 20 vol-% medan i det andra 
fallet bindemedelshalten var mycket hög (8,2 %). I de fall flera provtagningar 
utförts har en hållfasthetstillväxt erhållits enligt testerna av borrkärnorna, framför 
allt under de första åren. Under denna tid har också hålrumshalten minskat genom 
efterpackningen från trafiken. Flertalet av borrkärnorna uppvisar pressdraghåll-
fastheter mellan 400–700 kPa. I TBV-beläggning ÅA skall pressdraghållfastheten 
för kalltillverkad slitlagermassa vara >200 kPa. Vid proportioneringen av massan 
är kravet >300 kPa. 
 
Halvvarm återvinning 
Även halvvarma återvinningsbeläggningar erhåller en hållfasthetsutveckling första 
tiden. Resultaten påverkas också av vilket mjukbitumen som använts. Vid Romme 
användes MB 5 000 medan vid Vuollerim ett mjukare bitumen, MB 2 000 tillsattes 
massorna (bindemedelshalten var också hög). Skillnader i granulatet avseende 
bindemedelstyp (det ursprungliga bindemedlet kan t.ex. vara B85 eller B180) och 
bindemedelshalt samt korngradering (även stenmaterialinblandning) påverkar 
också resultatet. Pressdraghållfastheten hos de halvarma återvinnings-
beläggningarna låg mellan 400–1100 kPa. I TBV-beläggning ÅA skall pressdrag-
hållfastheten för halvvarmt tillverkade slitlagermassor vara >400 kPa. Vid 
proportioneringen av massan är kravet >500 kPa. 
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Styvhetsmodul 
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Figur 17 Styvhetsmodul vid 10°C i hjulspår för kall återvinning av 

ursprungligen varm asfaltbetong. 
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Figur 18 Styvhetsmodul vid 10°C i hjulspår för halvvarm återvinning av 

ursprungligen varm asfaltbetong. 
 
Kommentarer 
Kall återvinning 
Styvhetsmodulen har undersökts i mer begränsad omfattning än pressdrag-
hållfastheten. Styvhetsmodulen låg mellan 800-3400 MPa. De relativt låga 
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värdena beror sannolikt på att emulgerat mjukbitumen använts som nytt 
bindemedel i granulatet. Det innebär att återvinningsbeläggningarna i detta 
avseende påminner mycket om mjukgjord asfaltbetong (MJAG eller MJOG) med 
flexibla egenskaper men förhållandevis låg styvhetsmodul. I TBV-beläggning ÅA 
skall styvhetsmodulen för kallt tillverkade bärlagermassor ligga mellan 2000–
5000 MPa. För kalltillverkade slitlagermassor finns inga krav på styvhetsmodul.  
 
Halvvarm återvinning 
De markant högsta värdena (6500-8500 MPa) för styvhetsmodul erhöll 
borrkärnorna från Romme och Seskarö. I båda fallen utgjordes bindemedlet av 
MB 5 000 medan i övriga fall MB 1 000, 2 000, 3 000 och i ett fall 5 000. 
Styvhetsmodulen låg i de senare fallen mellan 800–3500 MPa. Hårdheten hos 
bindemedlet har en stor inverkan på styvhetsmodulen. I de flesta fall kan en något 
lägre styvhetsmodul vara en fördel, framför allt om vägen har dålig bärighet (där 
stora töjningar kan förväntas i beläggningens underkant), tunn beläggning eller där 
mycket låga temperaturer kan förväntas. På välbyggda vägar i södra och mellersta 
Sverige med lite högre trafiklaster (stor andel tung trafik) bör hårdare bindemedel 
användas under förutsättning att massan går att tillverka och lägga ut på ett bra 
sätt. I TBV-beläggning ÅA skall styvhetsmodulen för halvvarmt tillverkade 
bärlagermassor ligga mellan 2000–5000 MPa. De bärlager som förekom i denna 
inventering hamnade mellan 2000–3000 MPa. Som tidigare nämnts kan 
provningsförfarandet missgynna den här typen av mjukare beläggningsmaterial 
där provkroppar kan behöva ett sidostöd vid belastningen på laboratoriet (framför 
allt de mjukaste varianterna). På vägen ligger massan i hjulspåren inspänt i 
beläggningen (har sidostöd) medan beläggningen nära vägkanten lättare kan 
tryckas ut mot slänten om den belastas, speciellt den första tiden innan 
beläggningen hårdnat.  
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Figur 19 Vidhäftningstal för kall återvinning av ursprungligen varm 

asfaltbetong. 
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Figur 20 Vidhäftningstal för halvvarm återvinning av ursprungligen varm 

asfaltbetong. 
 
Kommentarer 
Kall återvinning 
Trots lägre hålrumshalter tenderar vidhäftningstalet att ha minskat något med 
tiden enligt de borrkärnor som tagits vid flera tillfällen från samma sektioner. I de 
fall beständighetsrelaterade skador uppträtt i ett relativt tidigt skede (efter några 
år) har vidhäftningstalen legat under 50 %. Vid Hällesåker reducerades vidhäft-
ningstalet från ca 90 % första året till ca 65 % efter fem års trafik då även en del 
stenlossning började uppträda. Vid Romme som erhöll knappt 60 % i vidhäft-
ningstal förekom också något materialsläpp. På övriga objekt har inga onormala 
sten- eller brukssläpp förekommit och beläggningarna har hittills klarat sig bra ur 
beständighetssynpunkt. Vidhäftningstalen låg för de beläggningarna mellan ca 60-
95 % enligt de borrkärnor som togs efter ett års trafik. I TBV-beläggning ÅA skall 
vidhäftningstalet för kalltillverkad slitlagermassa vara >60 % och för kall-
tillverkad bärlagermassa vara >50 %. 
 
Halvvarm återvinning 
Vid de båda provtagningarna vid Seskarö erhölls relativt låga vidhäftningstal även 
om resultatet var bättre vid den senaste provtagningen. Beläggningen hade ändå 
klarat de två första vintrarna bra och ingen onormal sten- eller brukslossning 
observerades vid besiktningarna som gjordes på hösten. Vägen har dock konstanta 
vinterförhållanden (delvis täckt av snö och is) och den saltas inte under vintern. 
Påkänningarna bör av den anledningen vara relativt milda i jämförelse med t.ex. 
södra och mellersta Sverige där beläggningen utsätts för upprepade frys-
töväxlingar under vintern och där tillgången till fukt kan vara mycket stor (ibland 
även vägsalt). 
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Vid den första provningen absorberades 3,6 % vatten, vilket är onormalt mycket 
(hålrumshalt: 10 %). Vattenmättnadsgraden låg på 82–83 %. Granulatet var inte 
alltför åldrat (pen. 50). Relativt lite (1,2 %) bindemedel tillsattes dock. Eventuellt 
kan man missat att tillsätta vidhäftningsmedel i mjukbitumenet (har hänt förut). 
Granulatet innehöll drygt 5 % bindemedel. Vid förprovningen (proportioneringen) 
som gjordes vid 70°C (på VTI) erhölls låga hålrumshalter medan vidhäftningstalet 
låg på ca 70 %. Borrkärnorna erhöll betydligt högre hålrumshalter än förväntat 
vilket tyder på att massans temperatur vid tillverkningen legat betydligt lägre än 
planerat. Erfarenheter från tillverkning på hösten visar att det kan vara svårt att 
komma över 50-60°C på massan när den läggs ut. 
 
På övriga objekt erhölls vidhäftningstal på 60–100 % enligt borrkärnorna. Inga 
beständighetsrelaterade skador observerades heller på de sträckorna. Antalet 
objekt har dock varit begränsat för halvvarm återvinning eftersom tekniken endast 
används i norra Sverige.  
 
I TBV-beläggning ÅA skall vidhäftningstalet för halvvarmt tillverkad 
slitlagermassa vara >70 % och för halvvarmt tillverkad bärlagermassa vara >60 %. 
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Spårdjup, jämnhet och makrotextur 
I detta avsnitt ges en översikt av spårtillväxt, jämnhetsutveckling, makrotextur och 
skadeutveckling från RST-mätningar och okulära skadeinspektioner. I 
sammanställningen ingår beläggningar som är mellan 1 och 5 år gamla och varje 
stapelfärg i respektive figur motsvarar beläggningens ålder vid mätningen. Endast 
kalla återvinningsbeläggningar (av ursprungligen varma massor) ingår i 
översikten. En halvvarm beläggning finns dock med. 
 
 
Spårdjup (spårtillväxt) 
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Figur 21 Spårdjupet mätt med RST. Kall återvinning av ursprungligen varm 

asfaltbetong. 
 
Kommentarer 
Enligt de mätningar som utfördes ca ett år efter det beläggningen lades (14 st) var 
spårbildningen ca 1–4 mm och i de flesta fall mellan 2–3 mm. Den årliga 
spårtillväxten har därefter, med några undantag, legat under en millimeter per år. 
Vid Arkösund erhölls andra sommaren mindre plastiska deformationer som gav en 
spårökning på ca 6 mm. Deformationerna gick året efter tillbaka (trafiken tryckte 
delvis ut valkarna) och spårtillväxten har sedan dess varit liten. Vid Hällesåker var 
trafikmängden stor samtidigt som beläggningen till en början fick ett högt hålrum 
på grund av dålig packning, vilket förklarar den relativt stora efterpackningen 
under de första åren. Sannolikt utgjordes även några millimeter av dubbslitage. 
Även vid Strängnäs och Vansö har trafikmängden varit relativt hög. Orsaken till 
det ökade spårslitaget är dock att beläggningen efter några år erhöll relativt 
omfattande stensläpp och mest i spåren. Beläggningen var i dessa fall alltför 
mager beroende på att för litet bindemedel inblandades. 
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Jämnhet- IRI 
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Figur 22 Jämnheten (IRI) mätt med RST. Kall återvinning av ursprungligen 

varm asfaltbetong. 
 
Kommentarer 
Vid de första mätningarna, som utfördes ca ett år efter det beläggningen lades, 
erhölls IRI-värden mellan 1,5–2,5 mm/m. De lägsta värdena uppvisade 
beläggningarna från Såghuset och Hissjön som båda var relativt magra massor 
(framför allt granulat med låg bindemedelshalt eller hög stenmaterialinblandning).  
IRI-värdena har i de flesta fall legat oförändrade vid mätningarna följande år. Vid 
Arkösund påverkade mätningen efter 2 år av plastiska deformationer och vid 
Strängnäs av stensläppen som började uppträda efter 3 år.  
 
De relativt höga IRI-värdena beror på att massan är svår att lägga ut på grund av 
den tröga konsistens som både kalla och halvvarma massor har. Inblandning av 
stenmaterial eller grus kan förbättra konsistensen (smidigheten) hos massan. 
Alltför tidig brytning av emulsionen försämrar också massans smidighet (vilket 
sannolikt är vanligt). Vid högt bindemedelsinnehåll riskerar också massan att bli 
trögare, ibland både vid kallare eller varmare (vid värmeböljor) väderlek. Om det 
nya bindemedlet utgörs av styvare bitumen riskerar också massan att bli mer 
svårlagd. Egentligen skulle tröga massor (typ återvinning) behöva en tyngre och 
kraftfullare läggare (och skrid) än vad som normalt används i Sverige. Även 
packningsmöjligheterna försvåras av alltför tröga massor. Tunga vältar (>15 ton 
slätvalsvält) med hög linjelast rekommenderas för den här typen av massor. 
Gummihjulsvältning knådar till ytan och bättrar på makrotexturen om ytan är fet. 
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Figur 23 Makrotexturen (RRMS) mätt med RST. Kall återvinning av 

ursprungligen varm asfaltbetong. 
 
Kommentarer 
Makrotexturen (RRMS-värdet enligt RST) ligger totalt sett mellan 0,2–0,8 mm 
men vanligen mellan 0,3–0,5 mm. Vid de lägsta värdena hade deformationer och 
blödningar förekommet medan vid de högre värdena var beläggningen öppen på 
grund av högt hålrum eller påverkad av stensläpp. ABT-beläggningar brukar 
erhålla värden på 0,3–0,5 mm. Makrotexturen påverkas också av kornstorleks-
fördelningen och kanske främst av största stenstorleken i massan. Tidigare har 
friktionen mätts på återvinningsbeläggningar som erhållit blödningar och plastiska 
deformationer (Saxån, notat 62-1999). Friktionen låg mellan 0,5–0,6. Även 
återvunna beläggningar med varm massa, som uppvisat feta, bindemedelsrika 
separerade ytor har tidigare undersökts med avseende på våtfriktionen utan att låga 
värden (<0,5) erhållits. Risken för vattenplaning kan dock bli större om 
makrotexturen försämras alltför mycket.  
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Skador på kall och halvvarm återvinningsbeläggning 
I detta avsnitt ges en överbild över vilka skador som förekommit på kalla eller 
halvvarma återvinningsbeläggningar. Förutom de sträckor som behandlats i denna 
rapport tas också erfarenheter från övriga provvägar och även tidigare försök och 
skadeutredningar med. Av de sammanlagt 19 kontrollobjekt som ingått i 
inventeringen har 6 hittills erhållit skador under den tid de följts upp (2–6 år). Tre 
av objekten har hittills åtgärdats (genom större insats). Lokala, lappningar med 
försegling har också gjorts på några av objekten. 
 
Typ av skador 
De typer av skador eller problem som kan uppträda på kall eller halvvarma 
återvinningsbeläggningar är: 
• Sten- och materiallossning 
• Plastiska deformationer (materialomlagringar) 
• Mekaniska skador på grund av att vägytan är mjuk 
• Blödningar (svärtning) 
• Ojämnheter på grund av tröglagd massa 
• Separationer 
 
 

 
 
Bild 36 Exempel på stenlossning efter fyra års trafik. 
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Bild 37 Plastiska deformationer på grund av för mycket bindemedel. 
 

 
 
Bild 38 En viss vågbildning (korrugering) på grund av massans tröghet vid 

utläggning (nylagd beläggning, IRI=2,4) vid Arkösund. 
 
Deformationer och blödningar 
I de fall plastiska deformationer förekommit har bindemedelsinnehållet i massan 
legat på en alltför hög nivå (ca 8 %) i förhållande till bindemedlets hårdhet. Det 
kan bero på att för mycket nytt bindemedel tillsatts massan men även att 
granulatet innehållit hög halt bitumen (6,5–7,0 %). I det senare fallet bör 
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stenmaterial tillsättas. Deformationerna kan med tiden gå tillbaka genom 
trafikarbetet (valkarna knådas ut) men kan ibland behöva åtgärdas relativt snart. 
Plastiska deformationer kan uppstå under varma sommardagar och på ytor som 
utsätts för mycket solbelysning och/eller tung trafik.  
 
I samband med deformationer brukar också blödningar uppträda som beror på att 
bindemedel, av den tunga trafiken, pressas upp på ytan från den mycket täta 
beläggningen. Hålrumshalten brukar i dessa fall ligga på 1–2 vol-% som i 
kombinationen med högt bindemedelsinnehåll, hög temperatur och de skjuv-
påkänningar som de tunga fordonens däck utsätter beläggningen för orsakar en 
materialomlagring. Det ger upphov till både deformationer och bindemedels-
separationer som blödningar egentligen är. Vid de tillfällen friktionsmätningar 
utförts på den här typen av skadade återvinningsbeläggningar har friktionen 
reducerats markant men ändå legat över 0,5. 
 
Spårbildning 
Återvinningsbeläggningar brukar erhålla en efterpackning på 2–4 mm beroende på 
lagertjocklek och trafikmängd men efter det beläggningen hårdnat minskar 
spårtillväxten till måttliga nivåer (någon mm per år). Om plastiska deformationer 
eller omfattande materialsläpp förekommer ökar spårtillväxten markant. I normala 
fall är spårkänsligheten inget problem för återvinningsbeläggningar. 
 
Materialsläpp (sten- och brukssläpp) 
Den vanligaste förekommande skadetypen har varit materialsläpp (både sten- och 
brukssläpp) som kan börja uppträda redan under första vintern. Saltning brukar 
förstärka skadeförloppet om beläggningen erhållit dålig beständighet. Orsaken till 
beständighetsrelaterade skador är ofta alltför lågt bindemedelsinnehåll och ibland i 
kombination med sen utläggning på året, hålrumshalter i det kritiska området som 
kallblandad asfalt ligger inom (5–15 vol-%) och fuktiga vintrar. I flera fall har 
kalla bärlagermassor som legat öppet under vintern inte klarat trafiken utan 
erhållit materialsläpp under främst töperioder. Bärlager är proportionerat med 
mindre mängd nytt bindemedel än slitlager och därför mer känsliga för både 
mekaniska påkänningar och vatten/saltinträngning. Den här typen av material bör 
därför beläggas med slitlager innan första vintern, speciellt om åtgärden utförts 
efter sommaren och om vägen saltas eller har hög trafikvolym.  
 
Grövre stenmaterial (makadam) som brukar inblandas i granulat kan få dålig 
täckningsgrad med bitumen och beläggningarna kan då bli känsliga för 
stenlossning. Om det inte är nödvändigt rekommenderas ingen stenmaterial-
inblandning i slitlagermassor. Inblandning av bindemedel och material i flera steg 
i verket kan också ge en bättre täckningsgrad på stenmaterialet. I det fallet tillsätts 
makadamen i den främre delen i blandaren tillsammans med bindemedel varefter 
granulatet och ytterligare en bindemedelsgiva tillsätts lite längre bak i blandaren. 
Med tiden anses bindemedlet krypa på hela stenmaterialet men ytligt liggande 
partiklar har svårt att på vägen erhålla den effekten.  
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Jämnhet – tröghet hos massan 
Erfarenheterna har visat att kalla asfaltmassor kan vara tröga att lägga ut, speciellt 
vid styvare bindemedel. Det kan vara svårt att få skriden att flyta jämnt på massan, 
bitumen kan klibba fast på bottenplattan och knivarna samt det kan vara svårt att 
erhålla ett homogent materialflöde mellan tråget och skriden. Resultatet kan bli en 
viss vågbildning och ojämnheter på vägbanan. Konsistensen hos massan kan 
förbättras genom inblandning av vatten eller stenmaterial. Vid halvvarm 
återvinning kan temperaturen på massan behöva ändras för att massan skall bli 
mer hanterbar. Även vid kall återvinning påverkar temperaturen på granulatet och 
bindemedelshalten massans konsistens vid utläggningen. De massor som erhållit 
bäst jämnhet har haft ett relativt bindemedelsfattigt granulat medan halten nytt 
bindemedel legat på en normal nivå.  
 
Styvhet och flexibilitet 
Vid kall och halvvarm återvinning används normalt mjukbitumen eller emulsioner 
baserade på mjukbitumen som medför att beläggningen blir relativt flexibel och 
därmed mindre sprickkänslig för rörelser i vägen (tjällyftningar). Sprickorna anses 
bli finare och mer återläkbara än vid styvare beläggningar. Återvinnings-
beläggningar har denna egenskap men de är inte alltid lika flexibla som OG och 
MJOG utan liknar kanske mera MJAG, MJAB, AEB eller AEG (där något styvare 
bindemedel används). Enligt återvinning av bindemedel från återvinningsmassor 
ligger penetrationen mellan 130–200 om BE 60 M/visk. 2 000 används. Det är 
viktigt att påpeka att både gammalt och nytt bindemedel vid laboratorieförfarandet 
har möjlighet att blanda sig ordentligt. Det är dock osäkert om så är fallet i 
praktiken för återvinningsmassa. Man bör sannolikt ändå räkna med att 
beläggningen har en relativt bra flexibilitet (de mekaniska egenskaperna pekar i 
den riktningen) men ändå inte är lika flexibla som nytillverkade massor med 
mjukgjord asfalt.  
 
Sprickkänsligheten (utmattningsresistensen) hos materialet påverkas, förutom av 
hårdheten på det gamla och nya bindemedlet, även av bindemedelsinnehållet, 
hålrumshalten, korngraderingen och beläggningens tjocklek. Mjukgjorda 
beläggningar som återvinns bör erhålla motsvarande egenskaper som nytillverkade 
i fråga om sprickkänslighet. På den typen av vägar är sprickor 
(belastningsbetingade) ovanliga om inte bärigheten är alltför dålig.  
 
Om hårdare bindemedel används (Nyrec 640 eller 240) blir materialet styvare 
enligt labförsök, borrkärnor och fallviktsmätning. Den typen av bindemedel bör 
vara lämplig för södra Sverige och främst för vägar med bra bärighet och hög 
andel tung trafik. Problemet är att massorna kan bli extra tröga och svåra att arbeta 
med om inte asfaltverket har en skonsam blandningsprocess och brytningen av 
emulsionen kan hållas tillbaka till dess massan packats färdigt. 
 
Sprickbildning 
På en del av kontrollsträckorna har med tiden (efter några år) bärighetsrelaterade 
sprickor uppkommit. Det finns även exempel på vägar som inte erhållit sprickor. 
Ingen av vägarna har dock behövts åtgärdas på grund av detta. I många fall har 
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den här typen av vägar som återvinningsbeläggningarna används på sämre 
bärighet som också kan vara upphovet till skadorna. 
 
Ytans känslighet på nylagd beläggning 
Vägytan kan till en början vara mjuk och känslig för mekaniska påkänningar, 
speciellt nära vägrenarna och på utsatta platser. Exempel på påkänningar som kan 
orsaka skador är däck och stödben från arbetsfordon samt vridmoment från tunga 
fordon. Planeras dikningsarbeten, utlastning av timmer etc. bör detta göras innan 
åtgärd. Kall återvinningsbeläggning kan därför vara en olämplig åtgärd för 
vägar/gator med stort inslag av statiska påkänningarna eller skjuvningar. 
 
Beläggningen härdar med tiden men det kan ta några veckor eller, om åtgärden 
görs på hösten, ett halvår innan ytan hårdnat till ordentligt. Trafikmängden och 
temperaturen är faktorer som inverkar på härdningsförloppet. Separerade ytor och 
dåliga skarvar/fogar bör förseglas i ett tidigt skede. Om beläggningen erhåller 
stenlossning eller materialsläpp första vintern kan beläggningen bli bättre följande 
år men om problemet kvarstår bör ytan förseglas och en beredskap för detta bör 
finnas hos väghållaren. 
 
Separationsrisk 
Den här typen av massor innehåller hög andel av grövre partiklar, både 
granulatkorn och stenmaterial, och därför bör separationsrisken beaktas vid 
lastning, transport och lossning av massan. Materialseparationer uppkommer om 
grövre korn kan rulla nedför en rasslänt och en felaktig i- eller urlastning av 
massan kan därför medföra anhopningar av grövre partiklar i delar av 
beläggningen. 
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