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VTI notat 27-2002  

Förord 
Återvinning av gamla asfaltbeläggningar har blivit en allt vanligare teknik inom 
vägbyggnad och en rad olika metoder har utvecklats. Denna provväg behandlar 
halvvarm återvinning i verk som i Norrland kommit till stor användning vid 
förstärkning och underhåll av vägnätet.  

Uppföljningarna 2001 har finansierats av Vägverket Region Mitt. Kontaktman 
har varit Gunnar Hägglund. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit 
projektledare medan Anders Swensson, Nils-Gunnar Göransson och Karl-Axel 
Thörnström ansvarat för fältmätningar och laboratorieprovningar. 
 
Linköping i augusti 2002 
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Försök med kall och halvvarm återvinning på väg 90,  
delen Lunde–Gustavsvik 
Lägesrapport 2001 
av Torbjörn Jacobson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 
I samband med ombyggnaden av E4 och väg 90 i Ångermanland har returasfalt 
använts till beläggningen (bärlager) på väg 90, etappen Lunde–Gustavsvik. 
Returasfalten kom från gamla E4:an där ca 80.000 ton gamla beläggningsmassor 
togs bort när vägen smalnades av. Den teknik som valdes för återvinnings-
massorna var halvvarm återvinning i verk med inblandning av mjukbitumen. 
Andelen returasfalt i massorna blev ca 90 % eftersom ca 10 % stenmaterial 
tillsattes.  

Provvägen består av en referenssträcka med konventionell varmmassa (AG), 
två provsträckor med halvvarm återvinning, en ordinarie beläggning med 
halvvarm återvinning och en provsträcka med kall återvinning. Bindemedlet i de 
halvvarma sträckorna är mjukbitumen med varierande viskositet. I sträckan med 
kall återvinning består bindemedlet av en ny typ av emulsion baserad på hårdare 
bitumen. I samtliga fall avser försöket bärlagermassor som lades i tre lager 
(15 cm). 

Provsträckorna lades hösten 1998. Bärlagret låg öppen för trafik under det 
första året och belades först hösten 1999 med bindlager av ABT-massor. 
Sommaren 2000 lades slutligen slitlagret som var en tunnskiktsbeläggning. Denna 
rapport behandlar de uppföljningar som har utförts på provvägen mellan hösten 
1999 och till och med 2001.  

 
Uppföljning 1998 och 1999 
Provvägen har hittills givit värdefull och nyttig information om hur återvinnings-
massor fungerar som bärlager vid relativt stränga förhållanden. Vintern 1998/99 
var svår med många töperioder och även mycket saltning. De ytliga skador, som 
framför allt uppträdde på ett par av provsträckorna, berodde till stor del på en 
dålig beläggningsskarv mitt i höger hjulspår i kombination med att materialen inte 
hann hårdna ordentligt innan vintern. Även på separerade ytor förekom 
materialsläpp. Efter våren 1999 hårdnade beläggningen till och tålde påkänning-
arna från trafiken utan problem. Provsträckorna med återvinningsbeläggning fick 
förhållandevis mycket spårbildning under den första tiden, delvis beroende på 
dubbslitage och stenlossning men sannolikt även till stor del på efterpackning i 
bärlagret som lades i tre lager med en sammanlagd tjocklek av 15 cm. Nybyggda 
vägar brukar också erhålla efterpackning i de obundna lagren vilket bidrar till att 
den sammantagna spårbildningen kan bli avsevärd de första åren för att sedan 
klinga av.  

Återvinningsmassorna upplevdes som hanterbara och lättlagda, mycket 
beroende på att de innehöll grus och inte enbart asfalt. Massans temperatur låg 
runt 50–60°C, ibland något lägre beroende på kalla nätter och blåst. Det är viktigt 
att påpeka att läggningen blev ca en månad försenad, vilket försämrade förut-
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sättningarna för försöket med tanke på väderlek och härdningen av beläggningen. 
De olika lagren lades också i relativt snabb följd (på ett par dagar) och bärlagren 
fick därför endast en kort tids efterpackning och avdunstning innan de överlades 
med ny beläggning. Sträckan med bindemedlet Nyrec hårdnade inte så snabbt som 
förväntat och ytan var mjukare än på övriga sträckor trots att bindemedlet var 
hårdare. Mot denna bakgrund har trots allt bärlagermaterialen av återvunnen asfalt 
klarat sig bra och har enligt provtagningarna från 1999 och 2000 bundit ihop 
mycket bra genom hela lagren. 

 
Uppföljning 2000 
Mätningarna från 2000 som gjordes på den slutliga vägkonstruktionen visar på en 
positiv utveckling för samtliga parametrar som studerats. Det tar lång tid för kalla 
och halvvarma massor innan de hårdnar till fullständigt, speciellt om de läggs sent 
på året. Hållfastheten är dock lägre för de kalla och halvvarma massorna jämfört 
med varm massa, till stor del beroende på att bindemedlen är mjukare och att 
massan inte kan packas lika effektivt. Det innebär samtidigt att beläggningen blir 
mindre styv och får bättre lågtemperaturegenskaper. Dessa egenskaper har 
särskild stor betydelse när tunna lager läggs på vägar i kallt klimat med svagare 
underlag men av mindre vikt på väg 90 med tjock beläggning och bra bärighet. 

Om återvinningssträckorna jämförs inbördes har den kalltillverkade bärlager-
massan med tiden erhållit högre hållfasthet än de halvvarma massorna trots högre 
hålrumshalt. Det visar att det går att tillverka kall massa med relativt hög 
hållfasthet om ett hårdare bindemedel används som bas i emulsionen. I de flesta 
fall har också återvinningsbeläggningarna med tiden erhållit bra beständighet mot 
vatten, vilket är mycket viktigt för hållbarheten på längre sikt. De massor som 
hade högst bindemedelsinblandning erhöll de bästa vidhäftningstalen enligt tester 
av borrkärnor.  

 
Uppföljning 2001 
Enligt bärighetsmätningen låg krökningsradien (styvheten i beläggningen) överlag 
något lägre än året innan. Tydligen har de tidigare konstaterade effekterna från 
efterpackningen och förhårdningen av asfaltlagren klingat av och beläggningen 
kan ha nått sin maximala styrka 2000.  

Vid RST-mätningen låg spårdjupen på oförändrade eller i de flesta fall något 
lägre värden än året innan. Orsaken kan vara att vägbanan var fuktig vid 
mätningen 2001 med något vatten i hjulspåren som kan ha påverkat mätresultaten. 
Resultaten tyder ändå på att spårbildningen varit låg det senaste året. Vägen bör 
ha satt sig under de tre år som gått sedan bärlagret lades och den fortsatta årliga 
spårbildningen blir sannolikt liten. Den inbördes rangordningen mellan sträckorna 
är i stort sett oförändrad sedan 2000.  

IRI-värdena var oförändrade sedan föregående mätning 2000 och låg mellan 
1,3–1,6 mm/m för sträckorna med återvinningsbeläggning medan referensen med 
varmmassa erhöll 1,3 mm/m. Det innebär att några av provsträckorna klarat sig 
lika bra som varmblandad AG-bärlager. Noterbart är att den kalla sträckan med 
Nyrec 630 inte har sämre jämnhet än ordinarie beläggning.  

Sedan slitlagret lades har inga skador observerats fram till och med hösten 
2001. 
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1 Bakgrund 
I samband med ombyggnaden av väg 90 i Ångermanland har returasfalt använts 
till asfaltbeläggning på etappen Lunde–Gustavsvik. Returasfalten kom från gamla 
E4:an i Ångermanland. I ett tidigt skede utfördes en inventering och provning av 
beläggningsmaterialet som skulle tas bort. Massorna bedömdes lämpliga för 
återvinning till bärlager. Eftersom det handlade om stora mängder returasfalt så 
föreslogs att huvuddelen av beläggningskonstruktionen på den nya vägsträck-
ningen mellan Lunde och Gustafsvik skulle ha återvinningsbeläggning. Den 
teknik som valdes var halvvarm återvinning i verk. Eftersom ca 10 % stenmaterial 
inblandades blev återvinningsgraden ca 90 % i asfaltmassan.  

I syfte att följa upp halvvarm återvinning på väg 90 men även studera 
alternativa metoder, såsom kall återvinning och nytillverkad varm massa, lades ett 
antal prov- och referenssträckor in i vägobjektet. 

Provvägen har utarbetats gemensamt av Vägverket, PEAB Asfalt samt VTI. 
Ansvarig för beläggningsarbetena var PEAB Asfalt. Provvägen byggdes under 
hösten 1998. Hösten 1999 belades vägen med justeringslager av ABT16/B180. Ett 
slitlager av tunnskiktsbeläggning (Novachip) påfördes under sommaren 2000.  

 

 
Figur 1 Väg 90, delen Lunde-Gustavsvik. 
 
Undersökningen lades upp i följande steg: 
1. Karakterisering av gammalt beläggningsmaterial 
2. Förslag på återvinningsmetod och lämpliga lager 
3. Framtagande av arbetsrecept 
4. Provsträckor 
5. Uppföljning och dokumentation av utförandet (grävning, krossning, siktning, 

tillverkning av återvinningsmassor samt utläggning) 
6. Långsiktig uppföljning genom provtagningar, fältmätningar och besiktning. 
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Syftet med provvägen var att studera halvvarm återvinning på en nybyggd väg 
med relativt hög trafikvolym. Som jämförelser lades referenser med kall 
återvinning och nytillverkad varmmassa in i försöket. Provvägen belyser följande 
områden: 
• Relationerna mellan varm, ny massa – halvvarm återvinning – kall återvinning 
• Återvinningsmassor som bärlager (3 lager ingår) 
• Påverkan av förhöjd bindemedelshalt och styvare bindemedel 
• Förprovning av gammalt beläggningsmaterial och återvinningsmassor. 

 
I samtliga återvinningssträckor inblandades bindemedel, vatten och stenmaterial. 
Enligt de ursprungliga planerna skulle provvägen utföras i augusti 1998 men på 
grund av den regniga sommaren försenades arbetena ca en månad.  

 
Förprovningen gjordes i följande steg: 
1. Inventering och provning av borrkärnor från den gamla beläggningen, 1997 
2. Förprovning/proportionering på förkrossat granulat, sommaren 1998 
3. Förprovning/proportionering på granulat från provvägen, hösten 1998 

 
Uppföljningen av provvägen har bestått av: 
• Okulärbesiktning av tillståndsförändringar 
• Vägytmätning (RST) – spårdjup och jämnhet 
• Profilmätning med PRIMAL (1999) 
• Provtagning och analys av beläggningsprover 
• Bärighetsmätning med fallvikt 

 
Utförliga beskrivningar av karaktärisering av det gamla beläggningsmaterialet, 
proportionering, arbetsrecept, utförande och uppföljningar första året finns 
beskrivna i VTI notat 11-1999. Denna rapport beskriver uppföljningar av vägen 
mellan hösten 1999 och till och med 2001.  

 
 

2 Läge, typ av lager, receptur, bindemedel 
Provsträckorna är belägna på den nybyggda delen mellan Kramfors och E4:an vid 
Lunde och i riktningen från Kramfors (söderut). Samtliga provsträckor ligger på 
en raksträcka i öppen terräng. Varje sträcka är ca 100 m. Överbyggnadstypen 
utgörs av bergbank och vägbredden är 12–13 m med vägrenarna. ÅDTtotal är ca 
2 300 fordon per dygn med en andel av tunga fordon på 13 %. 

I provvägen 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 (huvudsakligen MB 5 000 och i ett fall MB 
10 000). I sträckan med kall återvinning utgörs bindemedlet av en ny typ av 
emulsion benämnd Nyrec 630.  

Nyrecemulsionerna 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 (bindemedlet) skall vara obruten 
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under blandning, transport samt utläggning och binda först när packningen sker på 
vägen. På så sätt skall massan 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 bindemedel 
med hårdare bindemedel används. Nyrec finns med basbitumen B180 (Nyrec 
630), B370 (Nyrec 240), MB 5 000 (Nyrec 50) och MB 2 000 (Nyrec 20), dvs. 
med både hårdare och mjukare bitumen. Det är viktigt att tillägga att emulsions-
massor med Nyrec sannolikt kräver mer skonsam blandning och utlastning än 
konventionella emulsioner för att inte materialet skall hårdna (härda) för tidigt.  

Recepten och sträckornas placering på vägen framgår av figur 2. Ordinarie 
bärlager utgjordes av halvvarm återvinning med MB 5 000 samt inblandning av 
10 % stenmaterial. 
 

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

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

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

90 m 100 m 100 m 100 m 100 m  
Figur 2 Provsträckornas utformning och läge på vägen. Referensen börjar 
närmast Kramfors. Samtliga sträckor med återvinning innehöll 10 % nytt sten-
material (6–25mm). 

 
Beläggningskonstruktionen utgörs av tre lager av bitumenbundet bärlager, ett 
justeringslager av ABT16/B180 samt ett slitlager av tunnskiktsbeläggning. Den 
sammanlagda lagertjockleken på bärlagren är ca 15 cm (3 x 5cm) och för hela 
beläggningskonstruktionen ca 18–20 cm (tjockast i spåren). Justeringslagret lades 
för att jämna till ytan (ta bort spåren) innan slitlagret lades.  

De variabler som förekommer i bärlagermassorna med mjukbitumen är för: 
 
Övre lagret 
• Hårdare bindemedel – förbättrad stabilitet 
• Förhöjd bindemedelshalt – förbättrad beständighet och högre 

utmattningsmotstånd 
 
Undre lagret 
• Förhöjd bindemedelshalt – förbättrad beständighet och högre 

utmattningsmotstånd 
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3 Uppföljning av provvägen 
3.1 RST-mätning 
Den mätning som utfördes under hösten 2000 kan ses som en nollmätning av 
provvägen eftersom justerings- och slitlagret hade lagts vid denna tidpunkt. En 
förnyad mätning utfördes hösten 2001. 

De parametrar som mättes var jämnheten (IRI i båda spåren) och spårdjupet 
mätt med 17 laserkameror. De resultat som redovisas avser medelvärdet över hela 
provsträckan respektive hela sträckan (ca 500 m) i motsatt riktning. Mätvärden 
från mätningen i september 2001 redovisas i bilaga 1. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

AG 22 Nyrec Provstr 2 Provstr 1 Ordinarie Ordinarie
(motsatt riktning)

Sp
år

dj
up

, m
m

2000
2001

 
Figur 3 Spårdjup enligt RST-mätning från 2000 och 2001. 
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Figur 4 Jämnhet (IRI) enligt RST-mätning från 2000 och 2001. 
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Kommentarer 
Vid mätningen 2000 uppmättes spårdjupen till 4,2–6,8 mm för provsträckorna 
medan referensen eller ordinarie beläggning uppvisade 3,9–5,0 mm i spårdjup. 
Det största spårdjupet (6,8 mm) uppmättes på sträckan med högre bindemedels-
inblandning i det undre lagret. Spårdjupen var för sträckan med varmtillverkad 
AG 3,9 mm, för den kalltillverkade (Nyrec) 4,7 mm och för den halvvarma 
(ordinarie beläggning) 5,0 mm. Resultaten verkar logiska med tanke på 
bindemedlets hårdhet och mängden bindemedel i massorna. Nybyggda vägar får 
också relativt mycket spårbildning den första tiden innan material hunnit sätta sig. 
Skillnaden mellan referensen av varm massa och provsträckorna är trots allt ännu 
så länge relativt liten med tanke på det tjocka beläggningslagret (15 cm) av kall 
och halvvarm massa. Provsträckorna är proportionerade med tanke på förhöjda 
utmattningsegenskaper och fick därför något högre bindemedelsmängd än 
ordinarie åtgärd. 

Vid mätningen 2001, ligger spårdjupen på oförändrade eller i de flesta fall 
något lägre värden. Orsaken kan vara att vägbanan var fuktig vid denna mätning. 
Eventuellt vatten i hjulspåren kan ha påverkat mätresultaten. Resultaten tyder 
ändå på att spårutvecklingen varit låg det senaste året. Vägen bör ha satt sig under 
de tre år som gått sedan bärlagret lades och den fortsatta årliga spårbildningen blir 
sannolikt liten (mest slitagespår). Den inbördes rangordningen mellan sträckorna 
är i stort sett oförändrad enligt mätningen från 2001 jämfört med 2000.  

IRI-värdena är ungefär lika 2000 och 2001. De ligger mellan 1,3–1,6 mm/m för 
sträckorna med återvinningsbeläggning medan referensen med varmmassa 
uppvisar 1,3 mm/m. Det innebär att några av provsträckorna är lika bra som 
referensen av varmtillverkad beläggning. Enligt tidigare erfarenheter brukar kalla 
och halvvarma massor normalt erhålla något sämre jämnhet än varm massa. 
Noterbart är att den kalla sträckan med Nyrec 630 inte har sämre jämnhet än 
ordinarie beläggning.  

 
 

3.2 Fallviktsmätning 
Under sensommaren 1999 utfördes en fallviktsmätning på sträckorna. Provvägen 
var vid mättillfället belagt med justeringslager. Vid mätningen hösten 2000 hade 
ett slitlager av tunnskiktsbeläggning lagts. Tunnskiktsbeläggningen bör inte ha 
inverkat nämnvärt på fallviktsvärdena eftersom lagret är tunt med egentligen bara 
ett lager av grövre stenmaterial (ca 15 mm massa). Hösten 2001 utfördes en 
förnyad fallviktsmätning. Mätningarna utfördes i det högra hjulspåret. Resultaten 
av fallviktsmätningarna redovisas i figurerna 5–6. Enskilda värden från mätningen 
2001 redovisas i bilaga 2. 

För att beskriva påkänningarna i de övre lagren (0–20 cm) redovisas 
krökningsradien (R). Krökningsradien beräknas från deflektionerna i D0 och D30. 
Påkänningarna i de undre lagren samt undergrunden beskrivs av deflektionen i 
D60. Krökningsradierna har korrigerats för temperaturen (till +10°C) för att 
jämförelsen mellan sträckorna och mättillfällena skall bli korrekt. 

Påkänningarna i de undre lagren samt undergrunden beskrivs av deflektionen i 
D60. I det senare fallet är avsikten huvudsakligen att studera om förhållandena är 
lika mellan de olika provsträckorna och hur pass bra bärigheten är under 
asfaltbeläggningen.  
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Figur 5 Krökningsradien från fallviktsmätningarna 1999, 2000 och 2001. 
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Figur 6 Deflektionen (D60) från fallviktsmätningarna 1999, 2000 och 2001. 
 
Kommentarer 
Som det framgår av figur 5 så förbättrades bärigheten markant mellan 1999 och 
2000. Orsaken är sannolikt effekter av efterpackningen och i viss mån den 
förhårdning som bindemedlet får den första tiden. Borrkärnorna (nästa kapitel) av 
bärlagret uppvisade också högre hållfasthet 2000 jämfört med 1999. 

Enligt mätningen från 2000 erhöll referensen med AG markant högre lastför-
delande förmåga (krökningsradie, styvhet) än återvinningssträckorna med mjuk-
bitumen (mer än dubbelt). Sträckan med Nyrec-emulsion erhöll också något högre 
krökningsradie (R) än de halvvarma sträckorna med mjukare bitumen men 
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betydligt lägre än AG-sträckan. Av provsträckorna erhöll den med det hårdaste 
bindemedlet (visk. 10 000) något högre bärighet än övriga (visk. 5 000). Även 
bindemedelshalten har givit en liten effekt eftersom sträckan med tillsats av 2,0 % 
mjukbitumen har något lägre värden än den med 1,7 %.  

Enligt mätningen från 2001 låg krökningsradien överlag något lägre än året 
innan. Tydligen har de tidigare konstaterade effekterna från efterpackningen och 
förhårdningen av asfaltlagren klingat av och beläggningen kan ha nått sin 
maximala styrka år 2000. 

Som det framgår av resultaten har bindemedlets hårdhet en mycket stor 
inverkan på R-värdet (styvheten hos beläggningen). Vid lägre R-värde blir 
påkänningarna större på terrassytan. Beläggningen blir samtidigt mer flexibel vid 
lägre R-värde och kan därför tåla större töjningar utan att spricka. Vi känner dock 
inte riktigt till utmattningskriterierna för kalla eller mjukgjorda massor, vilket har 
betydelse för livslängden. Bärigheten på väg 90 är sannolikt tillräckligt bra med 
tanke trafikvolymen och den tjocka beläggningen i kombination med mycket bra 
undergrund (bergterrass). D60-värdena är överlag mycket låga (<180 µm), vilket 
indikerar bra bärighet i underliggande lager samt undergrund. En viss variation i 
undergrunden finns dock mellan sträckorna. 

 
 

3.3 Borrkärnor 
I oktober 2000 genomfördes en provtagning på provsträckorna. Borrkärnor med 
diametern 100 mm togs i höger hjulspår och på beläggningen mellan hjulspåren. I 
hjulspår togs 8 prov per sträcka medan 2 prov per sträcka togs mellan hjulspåren. 
Eftersom flera lager har liknande beläggningar undersöktes bara en provserie per 
massatyp och receptet. I tabell 1 redovisas vilka lager (recept) som analyserats per 
sträcka. ”Bärlager 1” representerar det översta lagret, ”bärlager 2” det andra lagret 
och ”bärlager 3” det understa lagret. 

 
Tabell 1 Analyserade borrkärnor från provvägen. 
Sträcka Benämning Lager Recept 

1 Referens 2 Bärlager 1 3,0% Nyrec 
  Bärlager 2 3,0% Nyrec 
2 Provsträcka 2 Bärlager 1 2,0% MB 5 000 
  Bärlager 2 1,7% MB 5 000 
  Bärlager 3 2,3% MB 5 000 
3 Provsträcka 1 Bärlager 1 2,0% MB 10 000 
4 Ord. beläggning Bärlager 1 1,7% MB 5 000 
  Bärlager 2 1,7% MB 5 000 

 
Borrkärnorna testades med avseende på följande: 
• Hålrum enligt FAS 448 och FAS 427 (endast FAS 427 redovisas i figurer). 
• Styvhetsmodul vid 10°C (enl. VTI-metod). 
• Pressdraghållfasthet vid 10°C. 
• Beständighet (vidhäftningstal, VTIs metod). 
• Marshallstabilitet bestämd vid 25°C (prov tagna mellan spår). 
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Resultaten redovisas i figurerna 7–13. Som jämförelse har även resultaten från 
provtagningen 1999 tagits med. 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0
H

ål
ru

m
sh

al
t i

 h
ju

ls
på

r, 
%

1999
2000

1999 7,1 9,8 5,6 5,0 3,7 4,8 6,5 9,0
2000 4,2 8,9 5,1 3,4 3,4 7,0 3,1 7,6

3,0% Nyrec 
630,  

bärlager 1

3,0% Nyrec 
630,  

bärlager 2

1,7% 
MB5000, 

bärlager 2

2,0% 
MB5000, 

bärlager 1

2,3% 
MB5000, 

bärlager 3

2,0% 
MB10000, 
bärlager 1

1,7% 
MB5000, 

bärlager 1

1,7% 
MB5000, 

bärlager 2

Ordinarie 
produktion

Fas 427

 
Figur 7 Hålrumshalt i spår enligt FAS 427. 
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Figur 8 Hålrumshalt mellan spår enligt FAS 427. 
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Figur 9 Styvhetsmodulen vid 10°C (4 prov per serie). 
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Figur 10 Pressdraghållfastheten vid 10°C (4 prov per serie). 
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Pressdraghållfasthet= 0,26 x Styvhetsmodul + 160
R2 = 0,93
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Figur 11 Samband mellan pressdraghållfasthet och styvhetsmodul för borrprover 
1999 och 2000. 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

M
ar

sh
al

ls
ta

bi
lit

et
, k

N

1999
2000

1999 8,6 5,8 6,1
2000 14,3 9,4 8,8 11,2 6,9 12,6 12,2 11,2

3,0% Nyrec 
630,  

bärlager 1

3,0% Nyrec 
630,  

bärlager 2

1,7% 
MB5000, 

bärlager 2

2,0% 
MB5000, 

bärlager 1

2,3% 
MB5000, 

bärlager 3

2,0% 
MB10000, 
bärlager 1

1,7% 
MB5000, 

bärlager 1

1,7% 
MB5000, 

bärlager 2

 
Figur 12 Marshallstabilitet vid +25°C för tre olika sektioner 1999 (i spår) samt 
för samtliga massatyper mellan spår 2000. 
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Figur 13 Vidhäftningstalet för de olika recepten (4 prov per serie). 

 
 

Kommentarer 
Sträckan med Nyrec uppvisade enligt provtagningen från 2000 högre hålrums-
halter än de halvvarma sträckorna. Hålrumshalterna låg ändå på en relativt låg 
(bra) nivå (4–9 vol-% i hjulspår) med det lägsta värdet för proven från det övre 
lagret. Proverna med halvvarm återvinningsmassa uppvisade hålrumshalter på 
3,1–7,6 vol-% i hjulspår och 2,7–8,0 vol-% mellan spår. Överlag så har hålrums-
halterna minskat med tiden, vilket är en effekt av efterpackningen från trafiken. 

Styvhetsmodulen, som är en viktig egenskap för bärlager, var högst för 
sträckorna med de hårdare bindemedlen (Nyrec och MB 10 000) men hamnar 
ändå betydligt lägre, 1 100–3 100 MPa, än vad som är vanligt för AG  
(5 000–8 000 MPa). Bärlagren med MB 5 000 uppvisade styvhetsmoduler på 
drygt 1 000 MPa medan proven innehållande hårdare bindemedel gav värden över 
2 000 MPa. Resultaten visar att det nya bindemedlets hårdhet har stor betydelse 
för styvheten hos kalla eller halvvarma återvinningsmassor (en faktor 3 i detta 
fall). Styvhetsmodulen har i flera fall ökat med tiden, vilket är en effekt av 
efterpackningen och en viss åldring av bindemedlet. 

Pressdraghållfastheterna (mått på vidhäftning och kohesion i materialet) följer i 
stort sett samma mönster med högre värden för sträckorna innehållande hårdare 
bindemedel. Beläggningen med Nyrec erhöll relativt höga värden för att vara 
kallproducerad massa. En bra korrelation förelåg mellan pressdraghållfasthet och 
styvhetsmodul. 

Provningen av Marshallstabilitet skall ses som en jämförande test och inte 
kopplas till förprovningen eller de krav som finns i TBV-återvinning eftersom 
provkropparnas höjd varit lägre än föreskrivna 60 mm. Som det framgår av figur 
12 var skillnaden liten mellan bärlager innehållande Nyrec och MB 5 000 enligt 
testerna på provkroppar. 

Den bästa resistensen mot vatten (vidhäftningstal 100 %) erhöll bärlager 2 med 
tillsats av 1,7 % bitumen. Enligt kvalitetskontrollen låg den totala bindemedels-
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halten högre för detta lager (6,0–6,4 %) än vid 2,0 % bindemedelsinblandning, 
vilket förklarar det höga värdet. Värdena ligger annars mellan 58 och 94 %, en 
relativt stor spännvidd men kan bero på att den totala bindemedelshalten varierar 
mellan olika prov liksom i viss mån hålrumshalten. De högsta värdena uppvisar 
de blandningar som erhållit mest bindemedelsinblandning eller totalt sett har mest 
bindemedel. För att vara kall och halvvarm återvinningsbeläggning (bärlager) med 
måttlig inblandning av nytt bindemedel ligger värdena på höga nivåer. I de flesta 
fall har beläggningen erhållit en mycket bra resistens mot vatten, vilket är bra för 
hållbarheten på sikt. Vid de hålrumshalter som proverna hade (4–10 %) bör testet 
vara utslagsgivande (vatten kan tränga in i provet genom borrade och sågade ytor 
som ger öppna porer). Vidhäftningstalen har också i många fall förbättrats med 
(proven har packats till) tiden.  

 
 

3.4 Okulär besiktning 
Hösten 1998 
De halvvarma sträckorna såg bra ut men enstaka separerade ytor förekom. 
Förutom detta var ytan homogen och förhållandevis hård. Läggarskarven, som 
dessutom var relativt dåligt utförd, hamnade mitt i det yttre hjulspåret.  

Den kalla sträckan var mjuk och lös med på sina håll anhopningar av grövre 
stenmaterial (separationer) och de sämsta ytorna låg utmed skarven i hjulspåret. 
Emulsionen verkade inte ha brutit fullt ut, sannolikt beroende på det fuktiga och 
kalla vädret under hösten. 

 
Vintern 1998/99 
En del materialsläpp hade förekommit främst utmed skarven i yttre hjulspåret. 
Mest påverkad var emulsionssträckan men även de halvvarma sträckorna 
uppvisade en del materialsläpp. Även vid andra separerade ytor förekom 
stenlossning och bruksförluster. 

 

 
Bild 1 Halvvarm återvinning med MB 5 000 vintern 1998. 
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Bild 2 Längsgående skarv på sträckan med MB 10 000 vintern 1998. 

 
Våren 1999 (maj) 
• Ref. 1 (AG) 
Såg bra ut men en del stensläpp förekom utmed skarven. 

 
• Ref. 2 (emulsion Nyrec) 
Mycket slitage i yttre hjulspåret. En hel del materialsläpp förekom, speciellt i 
början och slutet av sträckan där separationer fanns. Ytan skrovlig och ojämn. 

 

 
Bild 3 Sträckan med Nyrec 630 våren 1999. 
 
• Prov 2 (2,0 % MB 5 000, stenmaterialinblandning) 
En hel del dubbslitage. Något stensläpp utmed skarven annars bra.  
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Bild 4 Sträckan med MB 5 000 våren 1999. 

 
 

• Prov 1 (2,0 % MB 10 000, stenmaterialinblandning) 
Materialsläpp, speciellt utmed skarven och vid separerade avsnitt. Ytan markant 
sämre än provsträcka 2. 

 

 
Bild 5 Sträckan med MB 10 000 (dåligt parti) våren 1999. 

 
• Ordinarie (1,7 % MB 5 000 och stenmaterialinblandning) 
En hel del dubbslitage. Något stensläpp utmed skarven annars bra. Ungefär som 
provsträcka 2. 

Övriga delar av objektet såg bra ut men en del slitagespår förekom samt 
mestadels lokala stensläpp. På större delen av vägen inblandades ca 10 % sten-
material i återvinningsbeläggningen. 
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Sommaren och hösten 1999 
När värmen kom under sommaren hårdnade ytorna och inga mer omfattande 
stensläpp uppträdde. Det slitage och materialsläpp som förekommit under den 
första hösten orsakade inga större problem för trafiken eller framkomligheten. 
Med tanke på att det handlade om bärlager av återvinningsbeläggning som lades 
på hösten på en relativt starkt trafikerad väg, som dessutom saltats rikligt under 
vintern, upplevdes beläggningen som ovanligt bra. 

Referenssträckan med emulsion blev snabbt (markant) hårdare och därmed 
betydligt mer hållbar och gick att trafikera utan problem.  

På grund av slitagespåren, men även för att skydda ytan mot ytterligare en 
vinter med förnyad dubbtrafik, överlades bärlagret under hösten 1999 med 
varmmassa. En överläggning var också planerad innan vägen byggdes men inte 
exakt tidpunkt eller typ av åtgärd. 

 

  
Bild 6 Nyrec 630, hösten 1999. Bild 7 MB5 000, hösten 1999. 
 

  
Bild 8 MB10 000, hösten 1999. Bild 9 Ord. prod., hösten 1999. 
 
Våren och hösten 2000 
Under hösten 1999 justerades vägen med ett lager varmtillverkad massa. Våren 
2000 såg sträckorna mycket bra ut beroende på justeringen. Under sommaren 
2000 belades objektet med en tunnskiktsbeläggning vilket gjorde att vägen gav ett 
mycket gott intryck visuellt. Inga sprickor eller deformationer kunde iakttas. 
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Bild 10 Översikt över provvägen i maj 2000. Vägytan är justerad med varm-
massa. 

 
 

Hösten 2001 
Sedan justerings- och slitlagret lades har inga skador observerats. 

 

  
Bild 11 Översikt över provvägen i maj 2001. Vägen är belagd med tunnskikts-
beläggning. 
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