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Förord 
Intresset för asfaltåtervinning ökade markant under 1990-talet. Mot den bakgrunden 
genomfördes hösten 1997, i närheten av Borås, ett provvägsförsök med varm åter-
vinning i asfaltverk. Vid försöken inblandades kallt asfaltgranulat i nytillverkade, varma 
bindlagermassor. Försöket initierades av en projektgrupp bestående av representanter 
från Vägverket Produktion, Vägverket Region Väst, Vägverkets huvudkontor i 
Borlänge och Väg- och transporforskningsinstitutet, VTI. 

Från VTI:s sida har Andreas Waldermarson ansvarat för laboratorieprovningen 2007. 
Kontaktpersoner på Vägverket har varit Fredd Larsson och Pereric Westergren.  

Författare till rapporten är Torbjörn Jacobson (projektledare) och Andreas 
Waldermarson, båda på VTI. 

Tidigare rapporter som behandlar provvägsförsöket på väg 40 är: 

• VTI notat 22-1998 

• VTI notat 22-1999 

• VTI notat 3-2001. 
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Varm återvinning i asfaltverk – Försök med bindlager på väg 40,  
delen Rya–Grandalen 
av Torbjörn Jacobson och Andreas Waldemarson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Intresset för asfaltåtervinning ökade markant under 1990-talet. Mot den bakgrunden 
genomfördes hösten 1997 ett provvägsförsök med varm återvinning i asfaltverk. 
Returasfalt från den tidigare riksväg 40 inblandades i nytillverkade bindlagermassor, typ 
ABb 22.  

Provvägen ligger på den nybyggda delen av väg 40 mellan Göteborg och Borås (etapp 
2) som öppnades för trafik hösten 1997. Provsträckorna är belägna i både långsam- och 
snabbkörfälten (K1 och K2) på motorvägen i riktningen mot Borås och på delen mellan 
Grandalsmotet och Ryamotet. Sammanlagt ingår sex sträckor i provvägen, fyra med 
granulatinblandning och två referenser med ordinarie beläggning. Provsträckorna 
innehåller 0, 20 respektive 40 procent asfaltgranulat. Bindemedlet utgörs av bitumen 
70/100 i K1:an och 160/220 i K2:an. I underliggande AG-lager inblandades 40 procent 
asfaltgranulat. Bindlagret trafikeras under hösten 1997 och våren 1998 innan det lades 
över med slitlager sommaren 1998. 

Provvägen har under åren 1997, 1998, 1999, 2000 och 2007 följts upp med avseende på 
borrkärnor, spårdjup, jämnhet och skadeutveckling. Borrkärnorna har undersökts genom 
hålrumshalt, pressdraghållfasthet, styvhetsmodul, stabilitet och beständighet samt 
åldring av återvunnet bindemedel. Vid utförandet gjordes kontroller av asfaltmassan och 
returasfalten. Vid utläggningen av asfaltmassorna noterades att återvinningsmassorna 
var smidigare och lättare tog packning än referenserna med ordinarie asfaltmassa.  

De första årens uppföljningar visade att borrkärnorna från provsträckorna med granulat-
inblandning fick högre (styvare) värden för de mekaniska egenskaperna än referenserna 
utan inblandning av asfaltgranulat. Även känsligheten mot vatten var något bättre. Med 
tiden (efter 10 års trafik) har skillnaderna mellan nytillverkad ordinarie asfaltmassa och 
de med 20 respektive 40 procent granulatinblandning minskat. Styvhetsmodulen och 
pressdraghållfastheten var dock fortfarande något högre för massorna innehållande 
granulat och tenderade att öka vid större granulatinnehåll. Borrkärnorna visade också att 
känsligheten mot vatten fortfarande var bra i långsamkörfältet, K1 (bitumen 70/100) 
medan den hade försämrats i snabbkörfältet, K2 (bitumen 160/220). Under de första 
åren fanns det en tydlig positiv effekt av granulatinblandningen på vattenkänsligheten, 
delvis beroende på lägre hålrumshalter för återvinningsbeläggningen. Skillnaden var 
inte lika tydlig efter 10 års trafik, men de högsta vidhäftningstalen (ITSR-värdena) 
uppvisade proven från de två sträckorna med 40 procent granulatinblandning. 

Uppföljningarna av vägytan (RST) visade att sträckorna med asfaltgranulat i bindlagret 
fick någon millimeter mindre spårbildning än referenssträckorna. Ingen större skillnad 
förelåg för jämnheten (IRI) i längdled. När bindlagret trafikerades uppmättes ökad 
makrotextur med högre granulatinnehåll, det vill säga vägbanan blev något mer skrovlig 
genom granulatinblandningen. Inga skador observerades under de tio år vägen 
trafikerats. 
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Warm recycling in asphalt plant – Test of binder layer on Road 40, 
Rya–Grandalen 
by Torbjörn Jacobson and Andreas Waldemarson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The interest in recycling of asphalt has increased a lot under the 1990s. In order to meet 
this interest a test of warm asphalt recycling in an asphalt plant was carried out in 1997. 
Recycled asphalt from Road 40 was mixed with newly-produced binder layer material 
of the type ABb 22.  

The test road was opened for traffic in the autumn of 1997. The test sections consist of 
both slow and high speed lanes (K1 and K2) on a motorway. The test road consists of 
totally six sections, four with pavement including granules (reclaimed asphalt 
pavement, RAP) and two reference sections with virgin asphalt mixture. The test 
sections contain 0, 20 and 40 per cent RAP, respectively. The binder is of bitumen, 
70/100 in K1, and 160/220 in K2. In the base course (AG) layer, 40 per cent of RAP 
was mixed. The binder layer was trafficked the autumn of 1997 and the spring of 1998 
till it was paved with a wearing course in the summer of 1998. 

The test road has been followed up in 1997, 1998, 1999, 2000 and 2007 by bore cores, 
rut depth, evenness and damages. The bore cores have been investigated by void 
content, indirect tensile strength, stiffness modulus, stability and durability (water 
sensitivity) as well as by ageing of extracted binder. In connection with the production 
of the materials both the asphalt material and the recycled asphalt were controlled. In 
connection with the paving it was observed that the mixes with RAP were more elastic 
and easier to pack than the reference sections where virgin asphalt material was used. 

The follow-ups of the first years showed that the bore cores from the test sections with 
RAP had higher stiffness values than the reference sections with only virgin materials. 
Even the water sensitivity was a little bit better. After ten years of traffic the differences 
have decreased between the virgin asphalt material and those including, respectively, 20 
and 40 per cent of RAP. The stiffness modulus and the tensile strength were still 
somewhat higher for the material that includes RAP and it seems as if it grows when the 
amount of granules increases. The bore cores showed, too, that the water sensitivity was 
good in the slow traffic lane, K1 (with bitumen type pen 70/100), but that it had got 
worse in the fast traffic lane, K2 (with bitumen type pen 160/220). During the first years 
there was clear positive effect on the water sensitivity using RAP, partly depending on 
the lower void content of the recycled material. The difference was not so clear after ten 
years of traffic, but the tests from the two sections with 40 per cent RAP content 
showed the highest ITSR values. 

The follow-up of the deterioration on road surface (using measuring car RST) showed 
that the road sections with RAP in the binder layer had some millimetres lower rut 
development than the reference sections. There was no large difference concerning the 
longitudinal evenness (IRI). When the binder layer was trafficked an increased macro 
texture with higher content of RAP was measured, i.e. the road surface became 
somewhat coarser when RAP was mixed in. No damages were observed during the ten 
years the road was trafficked. 
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1 Inledning 
Asfaltbeläggning är förhållandevis enkel att återvinna. Det går lätt att gräva eller fräsa 
bort asfalt från vägen, den kan krossas och malas utan problem och den kan återvinnas 
på olika sätt, kallt eller varmt, i verk eller direkt på vägen. Det finns ett flertal etablerade 
tekniker för återvinning av asfalt och intresset har på senare år ökat på grund av de 
miljömässiga, tekniska och ekonomiska fördelar som tekniken erbjuder.  

Asfaltåtervinning leder till att resurser sparas och att deponeringsbehovet minskar. 
Tekniken har många miljöfördelar och uppfyller på ett bra sätt samhällets krav på 
resurshushållning och kretsloppsanpassning. Asfaltåtervinning ligger även i linje med 
Vägverkets krav på miljö- och kretsloppsanpassat vägunderhåll.  

Gamla asfaltmassor benämns returasfalt. När de krossats och sorterats inför återvinning 
kallas de för asfaltgranulat. Årligen återvinns i Sverige mellan 1–2 miljoner ton retur-
asfalt. Andelen som återvinns genom varm återvinning i verk har ökat år från år på 
grund av att allt fler asfaltverk anpassats för återvinning. Andra tekniker är Remixing, 
Repaving (varm återvinning på plats) samt halvvarm eller kall återvinning i verk eller 
på plats (i vägen). Asfaltgranulat används även till obundna lager utan inblandning av 
bindemedel. 

På senare delen av 1990-talet genomfördes ett flertal återvinningsförsök runt om i 
Sverige, vilka följdes upp av VTI (se litteraturlistan). Denna rapport tar upp ett 
provvägsförsök med varm återvinning i verk på den nybyggda motorvägen mellan  
Rya och Grandalsmotet några mil väster om Borås. Provvägen har följts upp i tio år 
(1998–2007). En ny beläggning (slitlager) planeras för 2008.  
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2 Förförsök på väg 40, 1996 
I slutet på november 1996 lades ett par provytor med bindlager av varma återvinnings-
massor på riksväg 40 mellan Borås och Göteborg på den tillfälliga förbifarten vintern 
1996/1997 vid Grandalsmotet. Massorna tillverkades i Vägverket Produktions trum-
blandningsverk som användes till asfaltproduktionen på den nybyggda motorvägs-
sträckan mellan Borås och Göteborg, etapp 2. 

 
Provsträckor/massatyper 

• ABb 22 160/220, 30 % inblandning av asfaltgranulat 

• ABb 22, 160/220, 40 % inblandning av asfaltgranulat 

• ABb 22, 160/220, referens (ingen granulatinblandning). 

 

I samband med försöket togs massaprov ut för analys på VTI. En sammanfattning över 
resultaten ges i detta kapitel (resultaten finns redovisade i VTI notat 22-1998). 
Resultaten framgår av tabell 1A, tabell 1B, tabell 1C och tabell 2D. 

 
Labprovning – typ av analyser 

• bindemedelshalt, kornkurva, hålrum 

• återvinning av bindemedel; penetration, mjukpunkt, duktilitet och brytpunkt 

• dynamisk kryptest, 40°C 

• Marshallstabilitet 

• flytvärde enligt Marshall 

• pressdraghållfasthet, 10°C 

• styvhetsmodul, 10°C 

• vidhäftningstal (pressdraghållfasthet) 

• frys-tö (pressdraghållfasthet). 

 
Labprovning – resultat 

 
Tabell 1A  Marshallstabilitet och flytvärde (borrkärnor från plattor). 

Massatyp Skrym 
densitet 

g/cm³ 

Hålrums- 
halt 

vol-% 

Marshall- 
stabilitet 

kN, 40 mm 

Flytvärde 
Marshall 

mm 

Marshall- 
stabilitet 

kN 63,5 mm 

ny massa 2,363 4,3 2,9 5,4 6,0 

30 % granulat 2,422 2,4 4,2 5,0 9,5 

40 % granulat 2,416 3,9 3,9 5,6 8,5 
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Tabell 1B  Styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och vattenkänslighet (borrkärnor från 
plattor). 

Massatyp Skrym- 
densitet 

g/cm³ 1) 

Styvhets-
modul 

MPa 

Press-
draghållf. 

kPa, torr 

Press-
draghållf. 

kPa, våt 

Vidhäft-
ningstal 

% 

Mättnads-
grad 

% 

ny massa 2,363 7 777 2 072 1 821 88 100 

30 % granulat 2,422 9 841 2 510 2 278 91 100 

40 % granulat 2,416 7 982 2 366 2 320 98 95 

 

 
Tabell 1C  Dynamisk kryptest på gyratoriskt packade provkroppar. 

Massatyp Skrym- 
densitet 

g/cm³ 

Kryp- 
hastighet 

με/s 

Kryp- 
modul 

MPa 

Töjning 
 

με 

ny massa 2,445 0,1 33,3 3 020 

30 % granulat 2,436 0,1 31,2 3 220 

40 % granulat 2,421 0,1 26,8 3 725 

 

 
Tabell 1D  Frys-tökänslighet (borrkärnor från plattor). 

Massatyp Skrym- 
densitet 

g/cm³ 

Press-
draghållf. 

kPa, torr 

Pressdraghållf. 
efter frys-tö 

kPa, våt 

Frys-tö-
känslighet 

% 

ny massa 2,363 2 072 1 999 96 

30 % granulat 2,422 2 510 2 557 100 

40 % granulat 2,416 2 366 1 921 81 

 
Sammanfattande kommentarer – förförsök 
Sammanfattningsvis uppvisade återvinningsmassorna med 30 och 40 procents inbland-
ning av asfaltgranulat (returasfalt) i varmblandad massa motsvarande egenskaper som 
nytillverkad massa utan granulatinblandning.  

Hållfasthetsprovningarna visade att bindlagermassorna har hög stabilitet och styvhet 
samtidigt som beständigheten för vatten och frys-töpåkänningar är god. Återvinnings-
massorna uppvisade i flera fall något högre hållfasthet jämfört med nytillverkad massa 
men skillnaden berodde sannolikt mest på att provkropparna erhöll högre skrymdensitet 
vid laboratoriepackningen men även i viss mån på att bindemedelshalten var lägre i 
dessa prov och troligen inte på granulat-inblandningen. Återvunnet bindemedel från 
massaproven visade inte heller på någon märkbar skillnad i hårdhet mellan de tre 



 

12 VTI notat 21-2008 

massatyperna. Undersökningen visade att det vid samtliga hållfasthetsprovningar fanns 
en starkare koppling mellan provets skrymdensitet och den parameter som testades än 
mellan de tre massatyperna som ingick i försöket. Mot den bakgrunden bedömdes 
massorna med 20 resp. 30 % granulatinblandning ha likvärdiga egenskaper som 
nytillverkad massa. 
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3 Provvägsförsök på väg 40, delen Rya–Grandalen 
3.1 Bakgrund 
Mot bakgrund av de lovande resultaten från förundersökningen genomfördes sommaren 
1997 ett provvägsförsök med inblandning av asfaltgranulat i nytillverkad varm massa, 
typ ABb 22 (bindlager). Provvägen ligger på den nybyggda delen av motorvägen mellan 
Göteborg och Borås (etapp 2) som öppnades för trafik hösten 1997. 

 
3.2 Provsträckor 
Provsträckorna är belägna i både långsam- och snabbkörfälten (K1 och K2) på motor-
vägen i riktningen mot Borås och på delen mellan Grandalsmotet och Ryamotet. 
Sammanlagt ingår sex sträckor i provvägen, fyra med granulatinblandning och två 
referenser med ordinarie beläggning. Provsträckorna innehåller 0, 20 resp. 40 % 
granulat och bindemedlet utgörs av 70/100 i K1:an och 160/220 i K2:an. Sträckorna är 
drygt 300 m långa vardera. I en del av figurerna i följande avsnitt benämns bitumen 
70/100 med B85 och 160/220 med B180. 

Underliggande lager utgjordes av 60 mm AG 32 med inblandning av 40 % granulat. 
Bindlagret lades med 130 kg/m², vilket ger ett lager på ca 60 mm. Bindlagret 
trafikerades under hösten till och med våren 1997/1998 eftersom slitlagret planeras 
läggas först under försommaren 1998. De två första månaderna efter trafikpåsläppet 
leddes hela trafiken på väg 40 över provsträckorna på grund av att körbanorna i 
riktningen mot Göteborg var avstängda.  

ÅDTtotalt är ca 17 000 fordon per dygn med ca 8 % tung trafik i K1:an. Skyltad hastighet 
är 110 km/h. Huvuddelen av trafiken (80 %) bedöms gå i K1:an. Provsträckorna ligger 
ca 1 500 m efter trafikmotet vid Rya. 

Ansvarig för proportioneringen, tillverkningen, utläggningen och packningen av 
massorna, liksom ordinarie kvalitetskontroll, är Vägverket Produktion. 
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Grandalsmotet
896 m 922 m

ABb22/160/220 ABb22/70/100
0 % granulat 0 % granulat
Referens 2 Referens 1

598 m 614 m

ABb22/160/220 ABb22/70/100
40 % granulat 40 % granulat
Provsträcka 4 Provsträcka 2

299 m
307 m

ABb22/160/220 ABb22/70/100
20 % granulat 20 % granulat
Provsträcka 3 Provsträcka 1

0 m
0 m

K2 K1

Ryamotet  
Figur 1  Provsträckor med asfaltgranulat och referens i bindlager på väg 40,  
Rya–Grandalen. 

 
3.3 Tillverkning och utläggning av massorna 
Asfaltmassorna tillverkades i Vägverket Produktions trumblandningsverk (fabrikat 
ERMONT) som var uppställt vid Rya. I en trumblandare sker både uppvärmning och 
torkning av stenmaterialet samt blandningen av stenmaterial, filler och bitumen i 
trumman. Denna typ av verk är att föredra vid stora volymer med få sortbyten av 
massor, till exempel vid stora vägbyggen.  

Trumblandningsverk är anpassade för asfaltåtervinning och den vanligaste metoden är 
att granulatet tillsätts i mitten på trumman (som i detta fall). För att massan skall få en 
tillräcklig temperatur (pga. det kalla granulatet) överhettas stenmaterialet. Blandnings-
tiden är också betydligt längre i ett trumblandningsverk (blandningstid ca 1,5 min.) 
jämfört med ett satsblandningsverk. Enligt anvisningarna till verket kan upp till 40 % 
granulat blandas in i massan men då krävs högre temperaturer på stenmaterialet.  
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Vid utläggning och packning användes konventionella utrustningar för asfaltmassa. 
Temperaturen i massorna låg på ca 150°C och massorna med granulatinblandning tog 
packning lättare än de konventionella massorna.  

Provvägen utfördes den 1–2/9 1997 och vädret var varmt och torrt under försöket. 

 
3.4 Provtagning 
Vid tillverkningen och utläggningen av asfaltmassorna togs prov på stenmaterial, 
granulat, bindemedel och massa. Massaprov togs både vid verket (på lastbil) och på 
vägen (tre sektioner per sträcka) direkt efter asfaltutläggaren. Massaproven (10 kar-
tonger per sektion) delades upp mellan VTI och Vägverket Produktion. Massatempera-
turen låg vid utläggningen på omkring 150°C (massa på flaket).  

 
3.5 Kvalitetskontroll (Vägverket Produktion) 
Den ordinarie kvalitetskontrollen utfördes av Vägverket Produktion och redovisas 
separat. Enligt Vägverket Produktion låg samtliga värden inom toleranserna enligt  
VÄG 94. 

 
3.5.1 Asfaltgranulat 
Returasfalten som användes vid utförandet av provvägen framställdes ur de övre bundna 
lagren av den befintliga beläggningen på riksväg 40 som i samband med om- och 
nybyggnaden av motorvägen togs bort. De uppgrävda massorna krossades och siktades 
(>18 mm togs bort) till granulat som senare blandades i massan i verket. Asfaltgranu-
latet har på VTI:s laboratorium undersökts med avseende på: 

• tvättsiktning, granulatkurva 

• bindemedelshalt + kornkurva på extraherat material 

• petrografisk bedömning på extraherat material, fraktion 8–16 mm. 

 

Utöver ovanstående analyser har även återvunnet bindemedel från granulatet undersökts 
(redovisas i senare avsnitt). 

 

Kornstorleksfördelning och bindemedelshalt 
Kornstorleksfördelningen för granulatet bestämdes genom tvättsiktning (FAS Metod 
221). Kornkurvan för det extraherade materialet bestämdes enligt samma metod. 
Granulatets bindemedelshalt undersöktes enligt FAS Metod 404. Resultaten framgår av 
figur 2 och figur 3. 
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Figur 2  Kornstorleksfördelning på granulatet efter tvättsiktning. 
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Bindemedelshalt: 4,8 %

 
Figur 3  Kornstorleksfördelning (extraherat granulat) och bindemedelshalt på 
extraherat prov av granulat. 
 

Petrografisk bedömning av stenmaterialet 
I samband med undersökningen av granulatet gjordes (av geolog) en petrografisk 
bedömning av stenmaterialet (det extraherade materialet, 8–16 mm). Ballasten innehöll 
följande tre bergarter: 

• grå, fin- till medelkornig, folierad gnejs (ca 56 vikt-%). Gnejsen är relativt 
glimmerrik. Glimmern är parallellorienterad, men jämnt fördelad i bergarten 

• ljus rödaktig, tät, massformig kvartsit (ca 31 vikt-%) 

• mörk, fin till medelkornig, massformig amfibolit (13 vikt-%). 

 

Den här typen av stenmaterial brukar inte ha så bra egenskaper i fråga om slitstyrka 
eller sprödhet (kornfogning).  



 

VTI notat 21-2008 17 

3.6 Stenmaterial i asfaltmassan 
Stenmaterialet, som ingick i den nytillverkade asfaltmassan, analyserades med avseende 
på petrografisk bedömning. Prov på stenmaterialet (16–22 mm) togs från matarbandet 
vid tillverkning av massa. Den petrografiska bedömningen visade att stenmaterialet 
bestod av grårosa, fin- till medelkornig folierad gnejs. Gnejsen är relativt glimmerrik. 
Glimmern är parallellorienterad, men jämnt fördelad i bergarten. I vissa delar är 
bergarten granitisk.  

Enligt uppgift från asfaltverket låg kulkvarnsvärdet på 15,0, flisighetstalet på 1,32, 
sprödhetstalet på 49 och korndensiteten på 2,68 kg/dm³. 

 
3.7 Bindemedelshalt, kornkurva och hålrumshalt på asfaltmassan 
En begränsad kontroll av bindemedelshalt och kornstorleksfördelning gjordes på VTI:s 
laboratorium. Provningen kopplades till de massaprov (och provtagningssektioner) som 
användes till undersökningar av mekaniska egenskaper och beständighet. Även 
hålrumshalt och bitumenfyllt hålrum bestämdes. Värdena för hålrumshalt avser 
medelvärdet av 10 tillverkade provkroppar medan bindemedelshalt, kornkurva och 
bitumenfyllt hålrum bestämdes genom dubbelprov. Resultaten framgår av tabell 2 och 
figurerna 4–5. 

 

Tabell 2  Bindemedelshalt, hålrumshalt och bitumenfyllt hålrum (Marshallpackning) på 
massaprov från vägen.  

Bindemedel Bindemedels- 
halt 

vikt-% 

Hålrumshalt
 

vol-% 

Bitumenfyllt 
hålrum 

vol-% 

70/100, referensmassa 4,8 4,0 73 

70/100 +20% granulat 5,4 2,4 84 

70/100 +40% granulat 5,3 2,2 85 

    

160/220, 
referensmassa 

5,3 3,8 77 

160/220 +20% 
granulat 

5,3 3,1 80 

160/220 +40% 
granulat 

5,0 2,5 83 
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Figur 4  Kornstorleksfördelningen på massaprov (ett per sträcka) från vägen. 
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Figur 5  Hålrumshalt på massaprov (Marshall).  
 
3.8 Analys av återvunnet bindemedel 
Bindemedel har återvunnits ur massaproverna tagna på vägen genom kallextraktion med 
diklormetan och rotationsindunstare enligt FAS Metod 419. Bindemedelsåterstoden 
analyserades med avseende på: 

• Penetration vid 25°C enl. FAS Metod 337-91 

• Mjukpunkt, KoR, enl. FAS Metod 338-95 

• Duktilitet vid 25°C enl. ASTM D113 

• Brytpunkt enl. Fraass IP 80. 

 

Fullständig analys enligt ovanstående utfördes endast på bindemedelsåterstoden för 
granulatet. För massaproverna bestämdes bara mjukpunkt och penetration. Resultaten 
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från bindemedelsanalyserna redovisas i tabell 3 och i figurerna 6 och 7. Samtliga 
enskilda resultat framgår av bilaga 3. 

 
Tabell 3  Bindemedelsanalyser på massaprov och granulat.  

Bindemedel Penetration 
vid 25°C 

0,1 mm 

Mjukpunkt 
 

°C 

Duktilitet 
vid 25°C 

Fraass 
brytpunkt 

°C 

Granulat 32 59,0 >100 -14 

     

70/100 från tank 86 47,0 – – 

160/220 från tank 183 40,0 – – 

     

70/100, referensmassa 64 50,0 – – 

70/100 +20% granulat 50 53,0 – – 

70/100 +40% granulat 48 54,0 – – 

     

160/220, referensmassa 112 45,0 – – 

160/220 +20% granulat 90 47,0 – – 

160/220 +40% granulat 70 50,0 – – 
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Figur 6  Analys (penetration) på nytt och återvunnet bindemedel från massaprov.  
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Figur 7  Mjukpunkt på nytt och återvunnet bindemedel från massaprov. Siffrorna 
ovanför staplarna anger mjukpunktsförändring (skillnaden mellan bindemedel i tank 
och massaprov). 
 
3.9 Mekaniska egenskaper hos asfaltmassan 
Massaproven från vägen ligger till grund för undersökningen av mekaniska egenskaper. 
På laboratoriet tillverkades provkroppar som analyserades med avseende på: 

• Styvhetsmodul (FAS Metod 454-95), Marshallprov 

• Dynamiskt kryptest (FAS Metod 468-97), Gyratoriska prov 

• Pressdraghållfasthet (FAS 449-91), Marshallprov 

• Hålrumshalt. 

 
3.9.1 Styvhetsmodul, pressdraghållfasthet och hålrumshalt 
Styvhetsmodulen för de olika massatyperna undersöktes på Marshallprovkroppar. 
Styvhetsmodulen beräknades som ett medelvärde av fyra testade provkroppar för varje 
massatyp medan pressdraghållfastheten har bestämts på fem prov. Resultatet av 
undersökningen redovisas i figur 8A, figur 8B och tabell 4.  
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Figur 8A  Styvhetsmodul på massaprov. 
 

Figur 8B  Pressdraghållfasthet på massaprov. 

 
Tabell 4  Styvhetsmodul och pressdraghållfasthet på massaprov 
(Marshallprovkroppar). 

Massatyp Styvhetsmodul 
vid 10°C 

MPa 

Pressdraghållfasthet 
vid 10°C 

kPa 

70/100, referensmassa 12 163 2 635 

70/100 +20% granulat 11 452 2 781 

70/100 +40% granulat 12 087 2 848 

   

160/220, referensmassa 7 392 1 890 

160/220 +20% granulat 8 210 2 022 

160/220 +40% granulat 8 623 2 028 
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Dynamiskt kryptest (undersökning på VTI) 
För att få en uppfattning om massornas deformationsegenskaper genomfördes 
dynamiskt kryptest på gyratoriskt packade provkroppar. Massaproverna delades ned till 
lagom stora delar och packades sedan i gyratorisk packningsutrustning. Packnings-
temperaturen var ca 135°C för 160/220-massorna och ca 145°C för 70/100-massorna. 
Fem provkroppar av varje massatyp tillverkades och undersöktes i VTI:s MTS-
utrustning. 

Målet vid packningen var att uppnå en hålrumshalt som ungefär överensstämde med 
prover som packats genom Marshallpackning. Dessa hålrum ligger omkring 2–4 %. Det 
var svårt att erhålla dessa hålrum vid gyratoriska packningen beroende på att skrym-
densiteten som den gyratoriska packningsutrustningen beräknar vid packningen inte 
stämmer med den erhållna skrymdensiteten enligt FAS Metod 427. Hålrummen hos 
proverna som packats gyratoriskt ligger dock inom området 2–6 % (se tabell 5).  

 
Tabell 5  Hålrumshalten (medelvärden) hos prov för dynamiskt kryptest. 

Massatyp Medelhålrum  

%  

ABb 22, referens, 70/100 5,1 

ABb 22 + 20 % granulat, 70/100 3,9 

ABb 22 + 40 % granulat, 70/100 3,3 

  

ABb 22, referens, 160/220 4,1 

ABb 22 + 20 % granulat, 160/220 2,3 

ABb 22 + 40 % granulat, 160/220 2,7 

 

Resultatet från dynamiskt kryptest redovisas i figur 9 och avser medelvärden för fem 
undersökta provkroppar.  
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Figur 9  Permanent deformation vid dynamiskt kryptest.  
Massaprov från vägen (VTI:s provning). 
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Dynamiskt kryptest (undersökning hos Vägverket Produktion) 
Stabiliteten hos massaprov och borrkärnor har även testats på Vägverket Produktions 
laboratorium i Örebro genom dynamisk kryptest. Provkroppar av asfaltmassa 
preparerades med hjälp av gyratorisk packning. Resultaten redovisas i figur 10. 
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Figur 10  Permanent deformation vid dynamiskt kryptest. Massaprov och borrprov från 
vägen (Vägverket Produktions provning). 
 
3.10 Beständighetstester 
För att kunna bedöma beständigheten hos de olika massatyperna bestämdes vatten-
känsligheten genom pressdragprovning (FAS Metod 446). Vid undersökningen 
användes 10 provkroppar, 5 torrlagrade och 5 våtlagrade. Vidhäftningstalen undersöktes 
dels vid 3 dygns vattenlagring, dels vid 7 dygns vattenlagring. De prover som under-
söktes efter 3 dygns vattenlagring var tillverkade vid VTI. Proverna som undersöktes 
efter 7 dygns vattenlagring var tillverkade av Vägverket Produktion (labbet vid verket). 
Vidhäftningstalen redovisas i figur 11 och tabell 6. 
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Figur 11  Vidhäftningstal vid 3 respektive 7 dygns vattenlagring. Massaprov från 
vägen. 
 
Tabell 6  Vidhäftningstal på Marshallpackade prov (asfaltmassa från vägen). 

Massatyp Vattenmättnadsgrad 

% 

 3 dygn 7 dygn 

Vidhäftningstal 

 

 3 dygn 7 dygn 

70/100, referensmassa 89 100 88 79 

70/100 +20% granulat 93 100 87 85 

70/100 +40% granulat 80 100 97 80 

     

160/220, 
referensmassa 

85 73 72 77 

160/220 +20% 
granulat 

103 96 78 82 

160/220 +40% 
granulat 

102 100 92 88 
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4 Uppföljningar av vägen 1997 
4.1 Borrkärnor 
Från riksväg 40 togs hösten 1997 ett antal borrprov. Provtagningen gjordes ca 3 veckor 
efter trafikpåsläppet och proven togs i hjulspåren och vid samma sektioner som massa-
proven tidigare. Borrkärnorna delades upp mellan Vägverket Produktion och VTI innan 
de testades på laboratorium med avseende på hålrumshalt (VTI), pressdraghållfasthet 
(VTI), beständighet (VTI) och dynamisk kryp (VV). Resultaten från VTI:s undersök-
ningar (medelvärden) redovisas i figurerna 12, 13, 14 och tabell 7. 
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Figur 12  Hålrumshalter (medelvärden) på borrkärnor tagna hösten 1997. 
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Figur 13  Pressdraghållfasthet på borrkärnor tagna hösten 1997. 
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Figur 14  Vidhäftningstal på borrkärnor tagna hösten 1997. 
 
Tabell 7  Beständighetsprovning, borrkärnor 1997. 

Massatyp Hålrums-
halt 

 

% 

Pressdrag-
hållfasthet,

torr 

kPa 

Pressdrag- 
hållfasthet, 

våt 

kPa 

Vidhäft- 
ningstal 

 
% 

Vatten-
mättnads- 

grad 

% 

70/100, referensmassa 5,2 1 693 1 310 77 93 

70/100+20% granulat 2,7 2 063 1 663 82 100 

70/100+40% granulat 3,5 2 081 1 774 85 100 

      

160/220, referensmassa 5,1 904 708 78 100 

160/220+20% granulat 6,2 972 788 81 95 

160/220+40% granulat 4,0 1 386 943 68 100 

 
4.2 RST-mätning 
För att få en uppfattning om vägytans spårdjup, jämnhet och makrotextur (skrovlighet) 
har en mätning på bindlager utförts med VTI:s Laser-RST bil (1997-10-23). Resultaten 
från mätningen redovisas i figurerna 15, 16 och 17 och avser medelvärden från 
respektive sträcka.  
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Figur 15  Makrotexturen i och mellan hjulspåren enligt RST, hösten 1997.  
 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

0% 20% 40% 0% 20% 40%

Jä
m

nh
et

, I
R

I, 
m

m
/m

B85 B180

 
Figur 16  Jämnhetsvärden; IRI, enligt RST, hösten 1997. 
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Figur 17  Spårdjup enligt RST, hösten 1997.  
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4.3 Besiktning 
Några veckor efter trafikpåsläppet gjordes en okulär besiktning av provvägen. 
Provsträckorna såg homogena och täta ut men ytorna i K2:an (160/220) var fetare än de 
i K1:an (70/100). 
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5 Uppföljning åren 1998, 1999 och 2000 
Under 1998, 1999 och 2000 har provvägen följts upp genom: 

• Laboratorieprovning av borrkärnor 

• RST-mätningar 

• Besiktningar. 

 
5.1 Undersökningar av borrkärnor 
För att studera materialets egenskaper i beläggningen (bindlagret) togs i maj 1998 och 
november 1999 ett antal borrkärnor med diametern 100 mm. Vid den första prov-
tagningen borrades tio prov per sträcka, varav 8 togs i hjulspåret och 2 mellan hjul-
spåren. Vid 1999 års provtagning togs 6 prov i spår och 2 mellan spår på varje 
delsträcka. Samtliga prov från bindlagret var i gott skick vid borrningen och hela, 
provningsbara prov erhölls. I tabell 8 redovisas de bindlagertjocklekar (mätt med linjal) 
som uppmättes vid den okulära besiktningen av borrproverna. Slitlagrets tjocklek låg 
vid provtagningen 1999 mellan 40 och 45 mm. Efter sågning av ändytorna undersöktes 
borrkärnorna med avseende på hålrumshalt, styvhetsmodul, pressdraghållfasthet samt 
vattenkänslighet (vidhäftningstal). Resultaten från laboratorieprovningen redovisas i 
figurerna 18, 19, 20 och 21. 

 
Tabell 8  Tjocklek (medelvärden) på borrkärnor från riksväg 40, 1998 och 1999. 

 1998 1999 

Massatyp I spår 
 

mm 

Mellan 
spår 

mm 

I spår 
 

mm 

Mellan 
spår 

mm 

     

ABb22/ 70/100 +0% 60 63 50 50 

ABb22/ 70/100 +20% 60 65 45 50 

ABb22/ 70/100 +40% 52 57 50 45 

     

ABb22/ 160/220 +0% 62 62 45 45 

ABb22/ 160/220 +20% 60 60 50 50 

ABb22/ 160/220 +40% 58 56 50 50 
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Figur 18  Utvecklingen av hålrumshalt på borrkärnor från 1997, 1998 och hösten 1999. 
Prov tagna i hjulspår på väg 40. 
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Figur 19  Utveckling av styvhetsmodul (vid 10°C) på borrkärnor från väg 40 tagna 
våren 1998 och hösten 1999. Ingen provning gjordes 1997. 
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Figur 20  Utveckling av pressdraghållfasthet på borrkärnor från 1997, 1998 och  
1999 på väg 40. 
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Figur 21  Jämförelse av vidhäftningstal på borrkärnor från 1997, 1998 och  
1999 på väg 40. 

 
5.1.1 Kommentarer 
Av figur 18 framgår att hålrumshalterna hos bindlagret i de flesta fall har sjunkit sedan 
den första provtagningen 1997. I två fall, ABb22 160/220 med 0 % och 20 % granu-
latinblandning, har hålrummet sjunkit med ca 2,5 procentenheter, vilket är en halvering 
av hålrumshalten sedan 1997. I övriga fall är minskningen mindre. Hålrumshalts-
förändringen beror till större delen på efterpackning från trafikarbetet som också 
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innebär några millimeter i spårbildning. Den mesta efterpackningen erhölls efter det 
första året. Om massorna innehållande det hårdare bindemedlet, 70/100, studeras så 
minskar hålrummet med ökad andel granulat. Denna effekt föreligger inte för massorna 
innehållande det mjukare bindemedlet, 160/220, där ökande granulatinblandning verkar 
ha en hämmande effekt på efterpackningens storlek. Resultaten verkar logiska eftersom 
granulatet (som innehåller förhårdnat bindemedel) bör ha en större inverkan på en 
mjukare massa än en hårdare. 

Undersökningen av styvhetsmodulen visar att massorna i de flesta fall blir något styvare 
med ökad granulatinblandning. Skillnaden i resultat mellan provtagningarna från 1998 
och 1999 är relativt liten. Även pressdraghållfastheten verkar öka något med högre 
tillsats av granulat även om några av provblandningarna vid enstaka provtagningar 
ligger nära varandra. I de flesta fall har pressdraghållfastheten också ökat med tiden 
(dock inte markant). Om en jämförelse görs med laboratorieprovningen av massa-
tillverkade provkroppar (VTI  notat 22-1998) och borrkärnorna från vägen så ligger 
fortfarande hållfastheterna betydligt lägre för borrkärnorna tagna 1999. Borrkärnorna 
erhåller i genomsnitt ca 39 % lägre styvhetsmodul och 23 % lägre pressdraghållfasthet 
än laboratorieprovningen som gjordes på Marshalltillverkade provkroppar av asfalt-
massa. 

Beständigheten mot vatten är fortfarande relativt bra (med något undantag) även om 
vidhäftningstalet med tiden har blivit lägre i de flesta fall (samma utveckling har 
konstaterats i andra undersökningar). Granulatinblandningen har en positiv effekt på 
vidhäftningstalet och de bästa resultaten erhålls vid 40 % tillsats av granulat. Om 
borrkärnorna från hösten 1999 studeras erhöll referenserna vidhäftningstal på 54 resp. 
67 % medan massorna med 40 % granulatinblandning uppvisade värden på 66 resp. 
88 %, dvs. mer än 10 procentenheter högre vidhäftningstal. Det är förvånande att 
referensen för bindlager erhållit ett så pass lågt värde som 54 % enligt den senaste 
provtagningen. ABb-beläggningarna med bindemedlet 160/220 ligger också överlag 
lägre än motsvarande beläggningar med 70/100. Det kan vara så att bindlager med 
160/220 eller mjukare bindemedel kan behöva en tillsats av vidhäftningsmedel eftersom 
mjukare bitumen (typ 160/220) innehåller förhållandevis lägre halter av asfaltener och 
hartser (jämfört med 70/100), vilka är grupper av kemiska föreningar i bitumen som är 
viktiga för vidhäftningsegenskaperna.  

 

5.2 RST-mätning 
I mitten av maj 1998 gjordes en RST-mätning på provvägen. Mätningen stördes något 
av att koner var utplacerade mellan körfälten (K1 och K2) på grund av att trafiken gick i 
båda riktningarna på provvägen. Vägbanan mot Göteborg var avstängd vid mättillfället. 
Det innebar att mätbilens sidoläge fick flyttas närmare vägrenarna jämfört med den 
tidigare mätningen från hösten 1997. Under hösten 1998 och hösten 1999 gjordes 
ytterligare mätning av sträckorna. Slitlagret påfördes mellan mätningen våren 1998 och 
hösten 1998. Den senast utförda mätningen genomfördes i september 2000. Resultatet 
från mätningarna framgår av figur 22 och figur 23.  
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Figur 22  Spårdjupsutveckling enligt RST-mätningar på väg 40 från 1997–2000. 
Observera att slitlagret lades efter vårmätningen 1998. 
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Figur 23  IRI mätt med RST på väg 40 från 1997–2000. Observera att slitlagret lades 
efter vårmätningen 1998. 

 

Kommentarer  
Provsträckorna i K1 uppvisade ca 1,0 mm större spårdjup våren 1998 jämfört med 
hösten 1997. I K2 låg spårdjupet på en oförändrad nivå, vilket tyder på att trafiken varit 
ringa på detta körfält. Den första tiden efter trafikpåsläppet gick all trafik på väg 40 på 
provsträckorna (båda körfälten) eftersom den andra körbanan var avstängd. Det innebär 
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att båda körfälten initialt fick mycket trafikarbete med några millimeters efterpackning 
och nötning som följd fram till våren 1998.  

Provsträckorna med tillsats av granulat har hittills erhållit lika mycket eller något 
mindre spårbildning än referenserna enligt mätningen från 2000 och tendensen var 
densamma för mätningarna på bindlagret 1997–1998 och på slitlagret 1998–1999. K1 
erhöll det senaste året 0,2–0,4 mm i spårtillväxt medan K2 har erhållit betydligt mindre 
spårbildning (som mest 0,2mm). Totala spårdjupet i K1 var hösten 2000 4,5–4,7 mm 
medan K2 uppvisade spårdjup på 1,9–2,2 mm. Enligt mätningarna verkar beläggning-
arna innehållande granulat vara likvärdiga eller något bättre än referensbeläggningarna 
ur spårbildningssynpunkt.  

IRI-värdena för bindlagret var i stort sett oförändrade vid de två första mätningarna från 
1997–1998 och låg mellan 1,4–1,7 mm/m med de lägsta värdena för sträckorna med 
40 % tillsats av granulat. Efter det slitlagret lagts uppmättes IRI-värden på ca 1,0 mm/m 
med liten skillnad mellan de olika sträckorna. Vid hösten 2000 var IRI-värdena i stort 
sett oförändrade. 

 

5.3 Besiktning 
Efter vintern 1997/1998 hade provytorna ändrat karaktär och påminde våren 1998 mer 
om en insliten ABS- än en ABT-beläggning. Det innebär att bindlagerytan till större 
delen var täckt med grövre stenmaterial. Provytorna i K2 var fortfarande något fetare än 
de i K1. Ingen synbar skillnad förelåg mellan referenserna och provytorna med 
granulatinblandning. Sträckorna såg överlag bra och homogena ut (ej lastbyteszoner 
eller feta fläckar). Under försommaren 1998 lades ytorna över med slitlager av ABS. 
Vid besiktningen från 1999 observerades inga skillnader mellan sträckorna. Hösten 
2000 hade beläggningen fortfarande inte ändrat karaktär utan såg ut som året innan och 
inga märkbara skillnader mellan referenserna och sträckorna med granulatinblandning 
kunde iakttagas. 

 

 
Bild 1  Bindlager med granulatinblandning på provvägen, våren 1998. 
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Bild 2  Slitlager på provvägen, våren 1999. 
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6 Uppföljningar av vägen 2007 
Under 2007 har provvägen följts genom: 

• Laboratorieprovning av borrkärnor 

• RST-mätningar 

• Besiktningar. 

 

6.1 Undersökningar av borrkärnor 
Under hösten 2007 togs ett antal borrkärnor på bindlagret både i K1 och K2 från riksväg 
40. Resultaten från VTI:s undersökningar (medelvärden) redovisas i figurerna 24–29 
och i tabellerna 9–11. Enskilda mätresultat redovisas i bilaga 1. 
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Figur 24  Hålrumshalter (medelvärden) på borrkärnor tagna i hjulspår hösten 2007. 
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Figur 25  Pressdraghållfasthet på borrkärnor tagna hösten 2007. 
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Figur 26  Vidhäftningstal (ITSR), 7 dygns lagring. Borrkärnor tagna hösten 2007. 

 

Tabell 9  Beständighetsprovning borrkärnor, 7 dygns lagring.  

Massatyp 

 

Hålrums-
halt 

Pressdrag-
hållfasthet 

Vidhäftnings-
tal 

Vatten- 
absorption 

  torr våt   

  % kPa kPa % % 

      

Ref 1, ABb22 70/100, 0 % 
granulat 1,7 2 194 1 572 72 0,7 

Str 1, ABb22 70/100, 20 % 
granulat 2,1 2 162 1 445 67 1,1 

Str 2, ABb22 70/100, 40 % 
granulat 2,4 2 319 1 961 85 0,7 

      

Ref 2, ABb22 160/220, 0 % 
granulat 1,2 1 671 924 55 1,8 

Str 3, ABb22 160/220, 20 % 
granulat 1,5 1 416 619 44 1,8 

Str 4, ABb22 160/220, 40 % 
granulat 1,0 1 829 1 198 65 2,2 
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Resultaten från styvhetsmodulsundersökningen redovisas i figur 27 och tabell 10 och 
avser medelvärden av tre provkoppar. Enskilda resultat redovisas i bilagorna 1–3. 
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Figur 27  Styvhetsmoduler vid 10°C på borrkärnor, medelvärde av tre prov per sträcka. 

 

Tabell 10  Medelvärden på styvhetsmoduler och pressdraghållfasthet på borrkärnor. 

Massatyp Styvhetsmodul Pressdrag. 

 vid 10°C vid 10°C 

 MPa kPa 

   

Ref 1, 70/100, 0 % granulat 7 302 2 194 

Str 1, 70/100, 20 % granulat 7 530 2 162 

Str 2, 70/100, 40 % granulat 8 032 2 319 

   

Ref 2, 160/220, 0 % granulat 4 597 1 671 

Str 3, 160/220, 20 % granulat 4 574 1 416 

Str 4, 160/220, 40 % granulat 5 792 1 829 

     

 



 

VTI notat 21-2008 39 

Resultaten från kryptest redovisas i figurerna 28 och 29 och avser medelvärden av fem 
provkoppar. Enskilda resultat redovisas i bilaga 1. 
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Figur 28  Utvecklingen av permanenta deformationer vid dynamiskt kryptest (40°C) på 
borrkärnor tagna hösten 2007. ABb 22, 70/100. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Antal belastningar

Tö
jn

in
g 

( μ
ε)

40% granulat (str. 4)

20% granulat (str. 3)

  0% granulat (Ref. 2)

 
Figur 29  Utvecklingen av permanenta deformationer vid dynamiskt kryptest (40°C) på 
borrkärnor tagna hösten 2007. ABb 22 160/220. 

 

6.2 Analys på återvunnet bitumen 
Bindemedel har återvunnits ur borrprover tagna från vägen genom kallextraktion med 
diklormetan och rotationsindunstare enligt FAS Metod 419. Bindemedelsåterstoden 
analyserades med avseende på: 

• Penetration vid 25°C, enl. EN 1426 

• Mjukpunkt, KoR, enl. EN 1427. 
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Resultaten från bindemedelsprovningen redovisas i tabell 11. 

 

Tabell 11  Bindemedelsanalyser från borrkärnor 2007. 

Bindemedel Penetration vid 25°C Mjukpunkt 

  0,1 mm °C 

   

Ref 1, 70/100, 0 % granulat 63 50,6 

Str 1, 70/100, 20 % granulat 52 50,6 

Str 2, 70/100, 40 % granulat 57 50,2 

   

Ref 2, 160/220, 0 % granulat 117 44,0 

Str 3, 160/220, 20 % granulat 123 43,8 

Str 4, 160/220, 40 % granulat 83 47,2 

      

 

6.2.1 Kommentarer 
Hålrumshalterna har minskat ytterligare sedan provtagningen 1997. I K1 (70/100) 
uppmättes hålrumshalter på 1,8–2,3 och i K2 på 1,0–1,6 vol-%. Vid den första 
provtagningen, som utfördes tre veckor efter trafikpåsläpp, låg hålrumshalterna på  
2,7–6,1 vol-%.  

Undersökningen av styvhetsmodulen visar att asfaltlagren med granulatinblandning, 
efter ca 10 års trafik, med något undantag, är styvare än de utan granulatinblandning. 
Styvheten ökar också med halten asfaltgranulat. Styvhetsmodulerna låg år 2007 på 
oförändrade värden jämfört med provtagningen från 1999. Skillnaden mellan press-
draghållfastheten är liten för sträckorna i K1 (70/100). I K2 (160/220) uppvisade 20 % 
granulatinblandning lägre pressdraghållfasthet än övriga sträckor. Överlag har press-
draghållfastheten ökat sedan 1999 men den förstyvande effekt som sträckorna med 
40 % granulatinblandning tidigare uppvisade är inte lika tydlig längre. Om jämförelse 
av styvhetsmodul och pressdraghållfasthet görs med laboratorieprovningen av massa-
tillverkade provkroppar så ligger hållfastheterna fortfarande, efter ca 10 års trafik på 
lägre värden. 

Beständigheten mot vatten är fortfarande bra (med något undantag). Den tidigare 
markant positiva effekten av granulatinblandningen var dock inte lika påtaglig längre. 
Bäst resultat uppvisade borrkärnorna från sträckorna med 40 % granulatinblandning. De 
med 20 % granulatinblandning uppvisade oväntat lägre vidhäftningstal än de utan 
granulatinblandning. Som vid provtagningen från 1999 låg vidhäftningstalen även vid 
denna undersökning på lägre värden för sträckorna med bitumen 160/220 än de med 
70/100.  

Stabilitetsprovningen (dynamisk kryptest) visade att proven från samtliga sträckor hade 
mycket bra eller bra resistens mot deformationer. Sträckorna med det hårdaste bituminet 
(70/100) hade inte oväntat bättre stabilitetsegenskaper än de med mjukare bitumen 
(160/220). Effekten av asfaltgranulatet var inte lika tydlig som vid förprovningen där 
ökad inblandning gav högre värden.  
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Analys av återvunnet bitumen visade att skillnaden mellan sträckorna med och utan 
granulatinblandning var relativt liten även om en viss förhårdnande effekt från asfalt-
granulatet kunde skönjas. Noterbart är att bindemedelsåldringen varit förhållandevis 
måttlig under de tio år beläggningen legat på vägen om resultaten från borrkärnorna 
jämförs med resultaten från massaproven. Huvuddelen av bindemedelsåldringen har 
skett vid tillverkningen av asfaltmassorna och inte sedan de lagts ut på vägen. 

 

6.3 RST-mätning 
I mitten av maj 2007 utfördes ytterligare en RST-mätning på provvägen. Resultatet från 
mätningarna framgår av figur 30 och figur 31.  
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Figur 30  Spårdjup enligt RST mätning från hösten 2007.  
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Figur 31  IRI enligt RST mätning från hösten 2007.  
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I K1 så har spårbildningen sedan slitlagret lades varit 8–10 mm. Högst värden 
uppvisade sträckan utan granulatinblandning. I K2 var spårbildningen drygt 3 mm för 
samtliga sträckor. IRI låg mellan 1,0–1,2 mm/m på provsträckorna. 

 

6.4 Besiktning  

 
Bild 3  Besiktning hösten 2007. 

 

Inga skador observerades vid besiktningen hösten 2007. 
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7 Sammanfattande kommentarer 
7.1.1 Asfaltgranulat 
Det gamla asfaltmaterialet, returasfalten, utgjordes av 10–20 år gamla ABT- och AG-
massor från väg 40. Analyser av bindemedlet visade att penetrationen låg på en låg nivå 
(32) och mjukpunkten på en tämligen hög nivå (59), vilket visar att det gamla binde-
medlet med åren hårdnat. Samtidigt visade analyserna av duktilitet och brytpunkt att det 
fortfarande hade elastiska och flexibla egenskaper. Bindemedel från äldre asfaltbelägg-
ningar (ibland också relativt nya) brukar uppvisa liknande egenskaper och granulatet 
bedöms därför som representativt. Det är viktigt att tillägga att vi idag inte vet var 
gränsen går för olämpligt (alltför åldrat) bindemedel i återvinningssammanhang men 
granulat med extremt låg penetration eller hög mjukpunkt anses vara olämpligt för varm 
återvinning. Inblandning av mjukare bindemedel, som här är fallet på sträckorna i K2:an 
(160/220), kan vara ett sätt att kompensera effekten av åldrat och förstyvat bindemedel. 
Ett annat sätt kan vara att endast blanda in en mindre mängd granulat (<20 %) i 
asfaltmassan.  

Bindemedelshalten i asfaltgranulatet låg på ca 4,8 %. Uppgrävda massor (som i det här 
fallet) brukar erhålla lägre bindemedelsinnehåll jämförda med fräsmassor som oftast 
bara utgörs av slitlager (övre lagren). Kornkurvan på extraherat material påminde mer 
om ABT än AG och hade därför en tät gradering. Asfaltgranulatet var förhållandevis 
välgraderat med en största partikelstorlek av 22 mm. Stenmaterialet i granulatet 
utgjordes till ca 30 % av kvartsit, ca 56 % gnejs och ca 13 % amfibolit (mörkt material 
med hög densitet). 

 
7.1.2 Återvinningsmassor – sammansättning 
Bindemedelshalterna låg mellan 4,8–5,3 % i massaproverna (VTI:s prover) och 
uppfyller därmed kraven för ABb22 enligt Vägverkets tekniska beskrivning från 1998. 
Kornkurvorna låg i det övre registret, vilket innebär att massorna är förhållandevis täta. 

Hålrumshalterna i instampade prov (Marshall) hamnade mellan 2,2–4,0 % och bitumen-
fyllt hålrum låg mellan 73–85 %. Hålrumshalterna var något lägre respektive bitumen-
fyllt hålrum något högre för massorna med granulatinblandning jämfört med nytill-
verkad massa. Det innebär att återvinningsmassorna med 20 och 40 % granulatinbland-
ning är något tätare än referenserna, vilket måste beaktas vid utvärderingen av hållfast-
hetsprovningarna. 

Den petrografiska bedömningen av stenmaterialet (16–22 mm) i nytillverkad massa 
(granulatet ej medräknat) visade att materialet bestod av relativt glimmerrik, fin- till 
medelkornig gnejs. Gnejs med dålig kornfogning (som i detta fall och därmed sämre 
mekaniska egenskaper) är den dominerande bergarten i den här delen av Götaland. 

 
7.1.3 Återvinningsmassor – bindemedelsegenskaper 
Att bindemedlet hårdnar på grund av massornas upphettning vid tillverkning och 
utläggning räknar man med. För att stävja missbruket av alltför höga temperaturer har 
man därför ett krav på högsta mjukpunktsförändring under processen. För nytillverkade 
massor får mjukpunkten, enligt kraven öka med maximalt 8°C från det att bindemedlet 
lämnat tanken vid verket tills massan lagts ut på vägen. Inblandas granulat i massan 
påverkas naturligtvis mjukpunktsförändringen ännu mera genom att det gamla binde-
medlet är hårdare än det nya och förändringen ökar med andelen inblandat granulat och 
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hårdheten på det gamla bindemedlet. Vid återvinning brukar också stenmaterialet 
överhettas vilket kan bidra till att bindemedlet förstyvats ytterligare. 

Samtliga blandningar utom en klarade kravet på max 8°C i mjukpunktsförändring. 
ABb22/160/220 med 40 % inblandning av granulat erhåller +10°C i förhöjning. Cirka 
hälften av mjukpunktsförändringen berodde på granulatinblandningen och den andra 
hälften på att massorna varit uppvärmda. På motsvarande sätt påverkades även binde-
medlets penetration som för återvinningsmassorna med bindemedlet 70/100 låg mellan 
48–50 och för 160/220 på 70–90. Som väntat påverkades de mjukare massorna med 
ABb22/160/220 mera av granulatinblandningen än massorna med hårdare bindemedel, 
ABb22/70/100.  

För att kompensera den extra förstyvningen från granulatet kan som tidigare nämnts ett 
något mjukare bitumen tillsättas massan och kravet bör då enbart ställas på bindemedel 
från massaprov tagna på vägen. Min- och maxvärden på mjukpunkt och penetration är 
lämpliga kriterier för detta ändamål. 

Noterbart är att återvinningsmassorna upplevdes som lättlagda och lättpackade vid 
utläggningen och i det avseendet bättre än massa utan granulatinblandning. 

 
7.1.4 Hållfasthet och beständighet hos massaprov 
Hållfasthetsprovningarna och beständighetstesterna har utförts på labtillverkade 
provkroppar av massa, antingen genom gyratorisk packning eller genom Marshall-
instampning. Som tidigare nämnts skiljer sig hålrumshalten och skrymdensiteten något 
åt mellan de olika massatyperna, vilket måste beaktas vid utvärderingen av resultaten.  

Bindlagren uppvisade överlag höga hållfastheter avseende styvhetsmodul, pressdrag-
hållfasthet och dynamisk kryptest. Styvhetsmodulen och pressdraghållfastheten låg som 
väntat på en högre nivå för ABb22/70/100 än för ABb22/160/220. Granulatinbland-
ningen medförde i de flesta fall att hållfastheten ökade en del (dock ej mycket) men 
samtidigt ligger skrymdensiteten också på en något högre nivå för dessa massor och det 
kan förklara en del av skillnaderna. Inblandning av granulat med delvis förhårdnat 
bindemedel bör dock medföra att asfaltlagret blir något styvare. De labtillverkade prov-
kropparna av massa (gyratoriskt packade) uppvisar låga töjningar (<10.000 mikrostrain) 
och därmed mycket bra stabilitet. Även här låg stabiliteten på en något högre nivå för 
proverna innehållande granulat. 

Beständigheten var mycket bra enligt de tester som gjorts på vattenlagrade provkroppar. 
Även vid den strängare 7-dygnslagringen erhölls bra vidhäftningstal och Vägverkets 
krav för bindlager på minimum 70 % i vidhäftningstal uppnåddes för samtliga massa-
typer. En tendens i provningen var att beständigheten ökade genom granulatinbland-
ningen, vilket egentligen inte är så konstigt med tanke på att granulatkornen (sten-
kornen) är täckta med bitumen och på så sätt förbehandlade ungefär på samma sätt som 
bitumeniserad chipsten. ABb22 med 70/100 uppvisade också överlag något bättre 
vidhäftningstal än ABb22 med 160/220. 

Vattenmättnadsgraden låg på höga värden vid provningen, vilket visar att proven 
absorberat vatten vid försöket och att provningen varit förhållandevis sträng i detta 
avseende.  
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7.1.5 Hållfasthet och beständighet hos borrkärnor 
Hålrumshalten hos borrproven låg genomgående något högre jämfört med Marshall-
proven av massa. Det innebär att packningsgraden legat på 97–99 %, det vill säga på en 
normal nivå för packning av asfalt. Hålrumshalterna låg också inom toleransen för 
ABb22 enligt kontrollbladet i anvisningarna.  

Pressdraghållfastheten och stabiliteten enligt dynamisk kryptest låg för borrkärnorna på 
lägre värden (ca 36 % lägre pressdraghållfasthet) än för Marshallproven men fort-
farande på relativt höga värden. Granulatinblandningen medförde att pressdraghåll-
fastheten i vissa fall blev högre. Det är viktigt att påpeka att borrprov från nylagda 
beläggningar brukar erhålla lägre värden på mekaniska egenskaper än motsvarande 
labtillverkade prov av massa. Med tiden (genom trafikarbetet och en viss härdning/-
åldring) brukar dock beläggningen hårdna och hållfastheten därmed öka och efter ca ett 
år närmar sig borrkärnorna resultaten från labtillverkade provkroppar (i detta fall dock 
ej fullständigt).  

Beständigheten mot vatten verkar vara bra enligt vidhäftningstalen (68–85%) men 
värdena är överlag litet lägre för borrkärnorna jämfört med Marshallproven. Hålrums-
halterna är också litet högre för borrkärnorna, vilket kan vara en förklaring till 
skillnaden. I de flesta fall (med ett undantag) erhöll massorna med granulat något bättre 
vidhäftningstal jämfört med nytillverkad massa. Vattenmättnadsgraden har vid prov-
ningarna legat nära 100 %. 

Vid den senaste provningen (2007) av borrkärnor så var skillnaderna mellan sträckorna 
med och utan granulatinblandning mindre än tidigare. Fortfarande var sträckorna med 
granulat något styvare än de utan granulatinblandning. Skillnaden i stabilitet var dock 
ringa. Ingen markant ökning av styvhetsmodulen hade skett sedan 1998 då den förra 
provningen av borrkärnor genomfördes. Genomgående erhölls goda mekaniska 
egenskaper efter ca 10 års trafik. Bindemedlet hade inte heller åldrats enligt återvin-
ningsanalyserna. Beständigheten mot vatten var fortfarande bra. Den tidigare markant 
positiva effekten av granulatinblandningen var dock inte lika påtaglig längre. Bäst 
resultat uppvisade borrkärnorna från sträckorna med 40 % granulatinblandning. 

 
7.1.6 Vägytemätningar (RST) och besiktning på trafikerat bindlager 
Vägytans makrotextur (ytskrovlighet) hade ökat genom inblandningen av granulatet och 
texturvärdena låg på värden som påminde om nylagd ABS-beläggning. Ytan var också 
något skrovligare i hjulspåren än i ytorna mellan spåren enligt texturmätningen. 

IRI-värdena låg mellan 1,4–1,7 mm/m och återvinningssträckorna har inte sämre jämn-
het än referenserna med nytillverkad massa. Spårbildningen hittills (efterpackningen) 
ligger på 2–3 mm och är i de flesta fall något mindre för återvinningssträckorna jämfört 
med referenserna. 

Vid besiktningen från senhösten 1997 såg vägytan överlag homogen och tät ut men 
sträckorna med 160/220 upplevdes som fetare än de med 70/100. Sträckorna med 
160/220 uppvisade också litet mindre makrotextur och något lägre IRI-värden enligt 
RST-mätningen från slutet av oktober 1997. Vid besiktningen våren 1998 hade ytorna 
ändrat karaktär genom dubbslitaget och påminde om en stenrik ABT-beläggning. 
Ytorna verkade fortfarande vara täta och homogena. I K2:an (160/220) var ytan i 
hjulspåren dock något mörkare än i K1:an. 
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Enskilda resultat Styvhetsmoduler 
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Anm. Prov 3:3 är ej representativt för serien. Stryks ur resultatredovisningen pga. 
inhomogenitet. Man ser en tydlig separation mellan ny massa och granulat. 
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Vattenkänslighetsprovning/Styvhetsmoduler 
 
Enskilda resultat redovisas nedan i tabellformat. 
 
Provsträckor Rv 40 Vattenkänslighet ( 7 dygn )  

       
Ref 1 Abb 22 / B85 0% granulat    
Prov Hålrum Draghållf. kPa S-modul Brottdef VATTEN % 

nr % torr Våt Mpa mm Absorbtion 
R1:1 2,3 1889   6230 1,9   
R1:2 1,8   1590   1,1 0,6 
R1:3 1,5   1534   1,3 0,6 
R1:4 1,7 2101     1,7   
R1:5 2,0   1533   1,0 0,9 
R1:6 1,7 2273   7769 2,0   
R1:7 1,7   1791   1,7 0,7 
R1:8 1,8 2420     1,9   
R1:9 1,6   1410   1,3 0,6 

R1:10 1,2 2285   7908 1,7   
       

Mv 1,7 2194 1572 7302 1,5 0,7 
       

Vidhäftningstal   72      
       
       

Str 1 Abb 22 / B85 20% granulat    
Prov Hålrum Draghållf. kPa S-modul Brottdef VATTEN % 

nr % torr Våt Mpa mm Absorbtion 
1:1 2,1 1852   8521 1,7   
1:2 1,5   1152   1,3 1,0 
1:3 2,2   1305   1,1 1,0 
1:4 1,9 2264     1,8   
1:5 1,8 2300   7588 1,9   
1:6 2,5   1682   2,3 1,1 
1:7 2,3   1649   3,0 1,2 
1:8 2,7 2122   6481 2,4   
1:9 2,1   1438   2,0 1,1 
1:10 2,3 2271     2,2   

       
Mv 2,1 2162 1445 7530 2,0 1,1 

       
Vidhäftningstal   67      

       
       

Str 2 Abb 22 / B85 40% granulat    
Prov Hålrum Draghållf. kPa S-modul Brottdef VATTEN % 

nr % torr Våt Mpa mm Absorbtion 
2:1 3,0 2065   7237 1,6   
2:2 2,2 2251     2,2   
2:3 2,8   2046   1,9 0,8 
2:4 2,0   1812   1,8 0,8 
2:5 2,2   1880   2,0 0,8 
2:6 2,4 2327   8206 2,0   
2:7 2,0 2505   8654 1,8   
2:8 2,2 2445     2,0   
2:9 2,7   2075   1,8 0,6 
2:10 2,2   1994   2,0 0,6 

       
Mv 2,4 2319 1961 8032 1,9 0,7 

       
Vidhäftningstal   85      
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Ref 2 Abb 22 / B180 0% granulat    

Prov Hålrum Draghållf. kPa S-modul Brottdef 
VATTEN 

% 
nr % torr Våt Mpa mm Absorbtion

R2:1 1,2   930   1,5 0,6 
R2:2 0,3 1573   4854 2,1   
R2:3 0,2 1569   4663 2,3   
R2:4 0,0 1343   4274 2,2   
R2:5 0,1   805   1,5 0,6 
R2:6 0,0   750   1,8 0,7 
R2:7 0,3   1164   1,4 0,8 
R2:8 0,0 1800     1,8   
R2:9 0,1   971   1,1 0,9 

R2:10 0,0 2068     2,0   
       

Mv 0,2 1671 924 4597 1,8 0,7 
       

Vidhäftningstal   55      
       

       
Str 3 Abb 22 / B180 20% granulat    

Prov Hålrum Draghållf. kPa S-modul Brottdef 
VATTEN 

% 
nr % torr Våt Mpa mm Absorbtion
3:1 1,5   698   1,5 0,8 
3:2 1,2 372     1,4   
3:3 1,5 463   1340 1,4   
 3:4 1,2 1396     2,2   
3:5 2,6   312   1,4 1,4 
3:6 1,4 1379   4608 2,2   
3:7 1,8   677   1,8 0,9 
3:8 1,0   700   1,4 0,8 
3:9 1,1   705   1,6 0,8 
3:10 1,8 1475   4539 2,6   

       
Mv 1,5 1416 619 4574 1,8 0,9 

       
Vidhäftningstal   44      
       
       

Str 4 Abb 22 / B180 40% granulat    

Prov Hålrum Draghållf. kPa S-modul Brottdef 
VATTEN 

% 
nr % torr Våt Mpa mm Absorbtion
4:1 0,4 1907   6228 2,4   
4:2 2,1 1493   5330 2,6   
4:3 0,9 1932     2,1   
4:4 1,3 1968   5818 2,4   
4:5 1,3   1128   2,5 1,3 
4:6 1,0   1240   2,4 1,0 
4:7 0,6 1846     2,0   
4:8 0,6   1231   2,1 1,0 
4:9 1,1   1104   1,7 1,1 
4:10 1,2   1287   2,2 1,0 
Mv 1,0 1829 1198 5792 2,2 1,1 

       
Vidhäftningstal   65      

Dessa tre värden har inte 
tagits med i medelvärdena 
pga. inhomogenitet. En 
tydlig separation mellan 
granulat och ny massa kan 
uppmärksammas okulärt. 
Se bild 1 och 2. (Bilaga 2, 
sid 3.) 
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Bild 1  Prov 3:2. Provet stryks på grund av inhomogenitet 
 
 
 
 

 
 
Bild 2   Prov 3:3. Provet stryks på grund av inhomogenitet 
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        Stabilitetsundersökning   
       
             
Objekt  RV 40 (ref. 1) Utläggningsdatum:    
Provtyp  ABb22/B85 0% granulat Provtagningsdatum:     

VTI-nr  07-125   
Analysdatum: 2007-11-13 och 
14    

       

ABb22/B85 0% granulat  

Prov Tjocklek Diameter Skrym- 
densitet 

Kryp- 
hastighet 

Krypmodul 
vid n=3600 

Töjning 
(n=3600) 

  mm mm g/cm³ me/n MPa me 
R1:1 58,6 150,2 2,429 0,25 14,44 7000 
& 2     2,436       
R1:3 58,6 150,2 2,432 0,56 9,7 10300 
& 4     2,416       
R1:5 58,5 150,2 2,430 0,26 16,77 6000 
& 6     2,431       
R1:7 59,0 150,2 2,428 0,28 14,28 7000 
& 8     2,434       
R1:9 59,2 150,5 2,419 0,31 15,08 6600 
& 10     2,429       
       
Medelvärde 58,8 150,2 2,428 0,3 14,1 7400 
Standardavvikelse 0,3 0,1 0,006 0,1 2,6 1683 
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        Stabilitetsundersökning   
       
             
Objekt  RV 40 (sträcka 1) Utläggningsdatum:    
Provtyp  ABb22/B85 20% granulat Provtagningsdatum:     
VTI-nr  07-125   Analysdatum: 2007-11-14    

       

ABb22/B85 20% granulat  

Prov Tjocklek Diameter Skrym- 
densitet 

Kryp- 
hastighet 

Krypmodul
vid n=3600 

Töjning 
(n=3600) 

  mm mm g/cm³ με/n MPa με 

1:1 58,0 150,3 2,435 0,3 13,23 7600 
& 9     2,436       
1:2 57,4 150,3 2,435    
& 3     2,437       
1:4 57,8 150,3 2,443 0,42 13,48 7400 
& 6     2,426       
1:5 57,0 150,1 2,432 0,69 11,9 8400,0 
& 7     2,440       
1:8 57,4 150,3 2,439 0,36 13,8 7200,0 
& 10     2,436       
       
Medelvärde 57,5 150,3 2,436 0,4 13,1 7700 
Standardavvikelse 0,4 0,1 0,005 0,2 0,8 526 
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        Stabilitetsundersökning   
       
             
Objekt  RV 40 (sträcka 2) Utläggningsdatum:    
Provtyp  ABb22/B85 40% granulat Provtagningsdatum:     
VTI-nr  07-125   Analysdatum: 2007-11-15    

       

ABb22/B85 40% granulat  

Prov Tjocklek Diameter Skrym- 
densitet 

Kryp- 
hastighet 

Krypmodul 
vid n=3600 

Töjning 
(n=3600) 

  mm mm g/cm³ με/n MPa με 

2:1 58,4 150,3 2,450 0,74 9,16 10900 
& 2     2,451       
2:3 58,4 150,3 2,447 0,65 8,01 12500 
& 4     2,445       
2:5 58,3 150,1 2,432 0,73 8,54 11700 
& 6     2,446       
2:7 58,6 150,1 2,450 0,59 11,02 9100 
& 8     2,447       
2:9 58,6 150,2 2,448 0,83 7,55 13200 
& 10     2,446       
       
Medelvärde 58,5 150,2 2,446 0,7 8,9 11500 
Standardavvikelse 0,1 0,1 0,005 0,1 1,4 1585 
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Stabilitetsundersökning   

       
             
Objekt  RV 40 (Ref. 2) Utläggningsdatum:    
Provtyp  ABb22/B180 0% granulat Provtagningsdatum:     
VTI-nr  07-125   Analysdatum: 2007-11-16 och 19  

       

ABb22/B180 0% granulat  

Prov Tjocklek Diameter Skrym- 
densitet 

Kryp- 
hastighet 

Krypmodul
vid n=3600 

Töjning 
(n=3600) 

  mm mm g/cm³ με/n MPa με 

R2:1 59,2 152,3 2,430 1,12 8,02 12500 
& 2     2,429    
R2:3 59,1 152,2 2,429 1,15 7,78 12900 
& 4     2,435    
R2:5 59,0 150,1 2,429 1,37 8,31 12100 
& 6     2,431    
R2:7 58,6 150,2 2,434 1,70 9,08 11300 
& 8     2,438    
R2:9 58,0 150,1 2,428 1,45 8,15 12300 
& 10     2,428       
       
Medelvärde 58,8 151,0 2,431 1,4 8,3 12200 
Standardavvikelse 0,5 1,1 0,003 0,2 0,5 593 
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        Stabilitetsundersökning   
       
             
Objekt  RV 40 (sträcka 3) Utläggningsdatum:    
Provtyp  ABb22/B180 20% granulat Provtagningsdatum:     
VTI-nr  07-125   Analysdatum: 2007-11-15 och 16  

       

ABb22/B180 20% granulat  

Prov Tjocklek Diameter Skrym- 
densitet 

Kryp- 
hastighet 

Krypmodul 
vid n=3600 

Töjning 
(n=3600) 

  mm mm g/cm³ με/n MPa με 

3:1 58,1 149,2 2,438 1,02 6,86 14600 
& 6     2,431       
3:2 58,0 149,2 2,420 1,21 5,37 18600 
& 5     2,427       
3:3 58,1 150,1 2,419 1,75 4,21 23800 
& 4     2,409       
3:7 58,3 148,2 2,437 1,36 6,10 16400 
& 8     2,429       
3:9 58,6 148,3 2,434 1,00 7,21 13900 
& 10     2,438       
       
Medelvärde 58,2 149,0 2,428 1,3 6,0 17500 
Standardavvikelse 0,3 0,8 0,010 0,3 1,2 3983 
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        Stabilitetsundersökning   
       
             
Objekt  RV 40 (sträcka 4) Utläggningsdatum:    
Provtyp  ABb22/B180 40% granulat Provtagningsdatum:     
VTI-nr  07-125   Analysdatum: 2007-11-19   

       

ABb22/B180 40% granulat  

Prov Tjocklek Diameter Skrym- 
densitet 

Kryp- 
hastighet 

Krypmodul
vid n=3600 

Töjning 
(n=3600) 

  mm mm g/cm³ με/n MPa με 

4:1 59,4 150,3 2,435 0,29 12,15 8200 
& 2     2,434       
4:3 59,4 150,5 2,428 0,71 8,1 12400 
& 4     2,437       
4:5 59,7 150,5 2,435 0,5 9,81 10200 
& 6     2,432       
4:7 59,4 150,4 2,445 0,34 10,8 9300 
& 8     2,435       
4:9 59,2 150,5 2,448 0,32 11,84 8400 
& 10     2,453       
       
Medelvärde 59,4 150,4 2,438 0,4 10,5 9700 
Standardavvikelse 0,2 0,1 0,008 0,2 1,6 1706 
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Bindemedelsanalyser på återvunnet bindemedel  
Varm återvinning, Rv 40, Grandalsmotet, försök med bindlager.    
      
      
EN 1427 Mjukpunkt KoR (°C)     
      
Prov Temp i kylskåp, °C A B Mv  
Ref 1, B85, 0% granulat 4,5 50,7 50,4 50,6  
Str 1, B85, 20% granulat 4,5 52,5 52,5 50,6  
Str 2, B85, 40% granulat 4,5 52,2 52,0 50,2  
           
Ref 2, B180, 0% granulat 4,5 43,9 44,1 44,0  
Str 3, B180, 20% granulat 4,5 43,8 43,9 43,8  
Str 4, B180, 40% granulat 4,5 47,2 47,1 47,2  

      
      

      
      
      
EN 1426 Penetration vid 25°C (0,1mm)     
      
Prov Temp i vattenbad, °C A B C Mv 
Ref 1, B85, 0% granulat 24,9 63,0 63,5 61,0 63 
Str 1, B85, 20% granulat 24,9 52,0 52,0 51,0 52 
Str 2, B85, 40% granulat 24,9 57,0 57,0 56,0 57 
            
Ref 2, B180, 0% granulat 24,9 117 117 116 117 
Str 3, B180, 20% granulat 24,9 123 123 122 123 
Str 4, B180, 40% granulat 24,9 84 83 83 83 
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