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Sammanfattning 

Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt 

av Leif Viman (VTI), Hassan Hakim (VTI), Andreas Waldemarson (VTI) och Safwat Said (VTI) 

 

I samband med att vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara behövde rustas upp, eftersom man 

förväntar sig kraftigt ökande malmtransporter av mycket tunga gruvfordon (90 ton) framöver, 

planerades fyra provsträckor med olika halter av gamla asfaltbeläggningar. Vägsträckan består idag 

främst av gamla MJOG- och MJAG-beläggningar. Syftet med denna undersökning är att se i vilken 

grad man kan blanda in dessa gamla asfaltbeläggningar som granulat i nytillverkad varmasfalt utan att 

försämra egenskaperna hos den nya beläggningen. De alternativ som testas är 0 procent inblandning 

(referensmassa) samt 10, 20 och 30 procent granulatinblandning. Asfaltmassa från dessa fyra 

provsträckor har skickats till VTI för analys.  

Förutom grundläggande data av bindemedelshalt och kornkurva har bindemedelsegenskaper på 

återvunnet bitumen utförts (penetration och mjukpunkt) samt bestämning av hålrumshalt och 

styvhetsmodul vid +10 °C på borrkärnor från laboratorietillverkade plattor.  

Inga avvikande resultat jämfört med recepten har noterats, mer än att bituminet hårdnat på alla massor 

från de fyra provsträckorna. Styvhetsmodulen för borrkärnor från laboratoriepackade plattor ligger 

strax över 5 000 MPa vilket är lågt för denna beläggningstyp med tanke på att vägen är högtrafikerad 

av gruvfordon, men ingen skillnad mellan referens och övriga prover har noterats.  

Resultaten visar således att materialet från provsträckorna med granulat är likvärdiga med 

referensmassan avseende styvhetmodul vid +10 °C. Undersökningen indikerar därmed att tekniken 

med att blanda återvunnen mjukasfalt i varmasfalt fungerat väl i halter upp till 30 procent.  

Vägen bör följas upp framöver för att studera eventuella skillnader mellan de olika provsträckorna 

över tiden med beaktande av hur omfattande den tunga trafiken kommer att vara längs denna 

vägsträcka. 
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Summary 

Recycling of soft asphalt (MJOG/MJAG) in hot mix asphalt 

by Leif Viman (VTI), Hassan Hakim (VTI), Andreas Waldemarson (VTI) and Safwat Said (VTI) 

 

The road between Kaunisvaara and Svappavaara in the north of Sweden needs to be upgraded, as an 

increase of very heavy mining vehicles (90 tonnes) is expected in the future. The route consists mainly 

of old soft asphalt pavement. The purpose of this study is to evaluate to what extent one can mix these 

old asphalt pavements as granules in the newly made hot asphalt without impairing the properties of 

the new pavement. Mixes with 0 per cent (reference), 10 per cent, 20 per cent and 30 per cent granules 

were selected for evaluation. Asphalt from these four sections have been sent to VTI for analysis. 

In addition to basic data, such as sieve analyses and binder content, analyses of binder properties of 

recycled bitumen have been carried out (penetration and softening point). Determination of void 

content and stiffness modules at +10 °C performed on cores from laboratory compacted slabs. 

Mixes with granules have shown no significant differences in comparison with the reference mix. 

However, the bitumen on all four test sections was hardened in comparison to the virgin bitumen for 

mix-recipes.  Stiffness moduli of cores from laboratory compacted slabs are just above 5000 MPa, 

which is low for this type of pavement given that the road is heavily trafficked with mining vehicles, 

but no difference between the reference and the other sections has been noted. 

The results show that the material from the different mix with granules is equivalent to the reference 

mix with respect to stiffness modulus at +10 °C. The study indicates that the technique of mixing the 

recycled soft asphalt in hot asphalt worked well in amounts up to 30 per cent. 

The road should be monitored in the future in order to study if differences between test sections will 

appear over time, with regard to the high volume of the heavy vehicles along this road. 
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1. Bakgrund 

Längs vägen, med omfattande malmtransporter framöver, mellan Kaunisvaara och Svappavaara ligger 

idag gamla MJOG- och MJAG-beläggningar. I och med att denna väg (samt många sträckor längs E10 

och E12) kräver varma beläggningar i samband med den förväntade ökningen av tunga malm-

transporter, finns ett behov av att undersöka i vilken omfattning som dessa halvvarma massor går att 

återvinna i varmt tillverkad asfalt. Fyra provsträckor har utförts. En sträcka med AG22 160/220 

(referens) och 3 sträckor med 10 %, 20 % och 30 % granulatinblandning.  

Denna typ av försök har gjorts tidigare i olika vägprojekt i norr, men det saknas dokumentation eller 

uppföljning som visar vilka objekt det gäller eller hur väl det fungerat. Därför utförs nu 

laboratorieförsök på asfaltmassor från fyra olika provsträckor där granulat blandats in i nytillverkad 

varmasfalt i halterna 0, 10, 20 och 30 %. Analyserna utförs både på asfaltmassan och på borrkärnor 

från laboratorietillverkade plattor. 

Konstruktionen för hela sträckan längs väg 395 består av två lager AG22, bindlager och slitlager av 

ABT. Totalt 200 mm tjock beläggning som kommer att trafikeras av mycket tunga gruvfordon (90 

ton). Vägens bredd blir 8 meter. Försökssträckorna med inblandning av halvvarma massor i varma 

massor har utförts inom etapp 2 Merasjärvi–Vittangi, där utläggning av understa AG lagret utfördes 

vecka 41 2013. Övriga delar utfördes våren 2014.  
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2. Laboratorieundersökningar 

Undersökningen syftar till att studera effekten av granulatinblandning i en varmasfalt. Asfaltmassan 

bestående av AG22 160/220 och asfaltmassor med granulatinblandning i halterna 10 %, 20 % och 

30 % som levererades till VTI. Asfaltgranulatet bestod av MJOG och MJAG, men det kan även 

förekomma en del varmasfalt med penetrationsbitumen i granulatet.  

De provningar som utförts på VTI är bestämning av asfaltmassans sammansättning, bitumen-

egenskaper (penetration och mjukpunkt), kompaktdensitet samt styvhetsmodul vid +10°C. 

Arbetsrecepten är framtagna av entreprenören Svevia (Bilaga 1). Kravspecifikation är enligt 

Trafikverkets regelverk TRVKB 10 Bitumenbundna lager för bundet bärlager oberoende av halten 

granulat. 

Följande provberedning och provning för att karaktärisera massabeläggningarna utfördes:  

Bestämning av sammansättning hos asfaltmassor från asfaltverk: 

 korngradering 

 bitumenhalt 

 bitumenegenskaper; penetration och mjukpunkt 

 kompaktdensitet. 

Tillverkning av asfaltplattor genom vältning: 

 bestämning av skrymdensitet med hjälp av Marshallpackning 

 tillverkning av provplattor 

 borrning från plattor 

 bestämning av skrymdensitet 

 beräkning av hålrumshalten 

 bestämning av styvhetsmodul vid +10 °C på borrkärnor (100 mm diameter). 

Laboratorieundersökningar har utförts på insända asfaltmassor avsedd för fyra provsträckor, varav 

sträcka 1 är en referens med vanligt penetrationsbitumen av typen 160/220, medan sträcka 2–4 

innehåller återvunnet asfaltgranulat med 10, 20 och 30 % inblandning. Asfaltmassorna och 

provkroppar uppborrade från asfaltplattor har analyserats enligt ovan. Bindemedelsegenskaperna har 

undersökts på återvunnet bitumen från dessa asfaltmassor. Arbetsrecepten från de olika provsträckorna 

finns redovisade i bilaga 1. 

 

  



VTI notat 18-2015  13 

2.1. Tillverkning av provkroppar 

Figur 1 visar tillverkning av asfaltplattor på VTI:s laboratorium med hjälp av en ”gångbanevält” enligt 

SS-EN 12697-33. Med hjälp av Marshallpackning har skrymdensiteten bestämts så att provplattorna 

fått önskat hålrum motsvarande det hålrum som registrerats från vägen (ca 5 %) se bilaga 2.  

 

 

Bild 1. Påfyllning av massa i formen. 

 

Bild 2. Utjämning av massan. 
 

 

Bild 3. Vältning. 
 

Bild 4. Färdig platta. 
Bild 4  

Figur 1. Tillverkning av asfaltplattor, där sedan provkroppar med diameter 100 mm borrats ur. (Foto: 

Andreas Waldemarson) 
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2.2. Analys av asfaltmassa 

Asfaltmassa från de fyra provsträckorna har analyserats med avseende på bindemedelshalt och 

kornkurva (Se Figur 2-3). Alla kornkurvor och bindemedelshalter ligger inom gränsvärdena enligt 

TRVKB 10 Bitumenbundna lager. Penetration och mjukpunkt har också bestämts på återvunnet 

bitumen från respektive provsträcka (Se Figur 4-5). Resultaten visar att både penetrationen och 

mjukpunkten har ändrats en bitumenklass jämfört med receptet från 160/220 till 100/150, även om 

mjukpunkterna överlappar varandra i dessa båda klasser, vilket innebär att endast ett av 

mjukpunktsresultaten inte ryms inom båda klasserna (sträcka 2). Enligt TRVKB 10 Bitumenbundna 

lager, är kravet på mjukpunktsförändring max 6˚C för referensmassan och 8˚C för övriga ytor med 

granulat. Proverna tycks klara detta krav även om ursprungsvärden på penetration och mjukpunkt 

saknas.  

 

Figur 2. Kornkurvor från de 4 provsträckorna med gränsvärden. 

 

 

Figur 3. Bindemedelshalt från de 4 provsträckorna med tillåtna gränser. 
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Figur 4. Penetration på återvunnet bitumen från provsträcka 1–4. 

 

 

Figur 5. Mjukpunkt på återvunnet bitumen från provsträcka 1–4. 
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2.3. Analys på borrkärnor 

Resultat från tjockleksmätning, kompaktdensitet, skrymdensitet, hålrumshalt och styvhetsmodul, från 

borrkärnor uttagna från laboratorietillverkade asfaltplattor, framgår av Tabell 1–2 och Figur 6. 

Kompaktdensiteten är bestämd på ett samlingsprov från respektive asfaltmassa. Övriga mätningar är 

utförda på enskilda provkroppar.  

Resultaten visar att alla fyra provsträckorna har likvärdiga hålrumshalter strax under 5 % och är 

rimliga, men möjligen något låga styvhetsmoduler för denna beläggningstyp (AG-lager). Sträckorna 

med granulatet avviker inte från referenssträckan. Styvhetsmoduler på AG-lagret bedöms vara låga vid 

jämförelse med kraven för hög trafik (ÅDTk.tung>1000) enligt trafikverkets rådsdokument TRVR Väg. 

Kravet är 5 500–9 000 MPa vid provning av utborrade prov från befintliga beläggningar. Vid 

tillverkning av de laboratorietillverkade proven har massan värmts upp en gång extra vid packning av 

asfaltplattorna i jämförelse med prov från vägen, varför labprov visar betydligt högre styvhetsmodul 

än prov från beläggningar. Normalt blir även packningen bättre i laboratorium, vilket också leder till 

högre styvhet. Därför tror vi att de befintliga beläggningarna har betydligt lägre moduler än 

5 000 MPa.  

Enligt denna undersökning förändras inte styvhetsmodulen av inblandningen av granulat. Effekten av 

bindemedelsegenskaper (penetration och mjukpunkt) och bitumenhalt är marginell med avseende på 

styvhetsmoduler. Det tyder på att upp till 30 % granulat kan blandas in i nytillverkad asfalt utan att 

egenskaperna, uttryckta som styvhetsmodul vid +10 °C, försämras. 
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Tabell 1. Sammanställning över utförda analyser på borrkärnor från asfaltplattor. 

 

 

Massatyp Prov Tjocklek Diameter
Skrym-

densitet

Kompakt-

densitet
Hålrum

Styvhetsmodul +10°C 

(FAS 454) 

mm mm Mg/m3 Mg/m3 % MPa

1:3 60,7 99,4 2,370 2,491 4,9 5218

1:8 61,5 99,4 2,374 2,491 4,7 5224

1:9 61,2 99,4 2,375 2,491 4,7 5164

1:10 60,4 99,4 2,375 2,491 4,7 5042

1:11 61,1 99,3 2,368 2,491 4,9 4792

1:12 60,8 99,4 2,382 2,491 4,4 5013

mdv 60,9 99,4 2,374 2,491 4,7 5075

stdav 0,4 0,0 0,005 0,000 0,2 165

Massatyp Prov Tjocklek Diameter
Skrym-

densitet

Kompakt-

densitet
Hålrum

Styvhetsmodul +10°C 

(FAS 454) 

mm mm Mg/m3 Mg/m3 % MPa

2:2 60,9 99,4 2,386 2,508 4,9 5039

2:4 60,7 99,4 2,391 2,508 4,7 5083

2:7 61,0 99,4 2,387 2,508 4,9 5649

2:10 60,8 99,4 2,391 2,508 4,7 5252

2:11 61,1 99,4 2,391 2,508 4,7 4923

2:12 60,8 99,4 2,391 2,508 4,7 4895

mdv 60,9 99,4 2,390 2,508 4,7 5140

stdav 0,2 0,0 0,002 0,000 0,1 280

Massatyp Prov Tjocklek DiameterSkrymdensitetKompaktdensitetHålrum

Styvhetsmodul +10°C 

(FAS 454) 

mm mm Mg/m3 Mg/m3 % MPa

3:2 60,3 99,4 2,383 2,505 4,9 5263

3:6 60,2 99,4 2,391 2,505 4,5 5256

3:7 60,7 99,5 2,388 2,505 4,7 5250

3:9 60,8 99,4 2,384 2,505 4,8 5400

3:10 60,4 99,4 2,382 2,505 4,9 5346

3:11 61,2 99,5 2,390 2,505 4,6 5251

mdv 60,6 99,4 2,386 2,505 4,7 5294

stdav 0,4 0,0 0,004 0,000 0,2 63

Massatyp Prov Tjocklek Diameter
Skrym-

densitet

Kompakt-

densitet
Hålrum

Styvhetsmodul +10°C 

(FAS 454) 

mm mm Mg/m3 Mg/m3 % MPa

4:1 60,7 99,5 2,375 2,499 4,9 5055

4:3 60,4 99,5 2,381 2,499 4,7 5105

4:6 60,8 99,4 2,383 2,499 4,6 5181

4:7 60,2 99,4 2,390 2,499 4,3 4949

4:9 60,6 99,5 2,381 2,499 4,7 5254

4:11 60,4 99,5 2,395 2,499 4,2 5520

60,5 99,4 2,384 2,499 4,6 5177

stdav 0,2 0,0 0,007 0,000 0,3 198

provsträcka 1 (ref.)

provsträcka 2

provsträcka 3

provsträcka 4
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Tabell 2. Sammanställning av styvhetsmodul vid +10 °C för borrkärnor från asfaltplattor tillverkade 

med massa från de olika provsträckorna 

 Styvhetsmodul vid +10 °C Standardavvikelse 

 MPa MPa 

Provsträcka 1 (ref) 5075 165 

Provsträcka 2 5140 280 

Provsträcka 3 5294 63 

Provsträcka 4 5177 198 

 

 

Figur 6. Sammanställning av styvhetsmodul vid +10 °C och standardavvikelse på borrkärnor från 

provplattor tillverkade av asfaltmassor från de olika provsträckorna. 
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3. Slutsatser 

Undersökningen avser asfaltsmassor från fyra provsträckor med AG 16 160/220, där granulat från 

återvunnen mjukasfalt (MJOG/MJAG) blandats in med halterna 0, 10, 20 och 30 %. De analyser som 

har utförts är bindemedelshalt, kornkurva och bitumenanalyser på återvunnet bitumen samt 

styvhetsmodul vid +10 °C. Inga avvikande resultat jämfört med recepten har noterats, mer än att 

bituminet, som väntat, hårdnat betydligt på alla 4 provsträckorna. Styvhetsmodulen för borrkärnor från 

laboratoriepackade plattor ligger strax över 5 000 MPa vilket är lågt för denna beläggningstyp med 

tanke på att vägen är högtrafikerad av gruvfordon, men ingen skillnad mellan referens och övriga 

provsträckor har noterats.  

Resultaten visar att materialet från provsträckorna med granulat är likvärdiga med referensmassan 

avseende styvhetmodul vid +10 °C. Således indikerar denna undersökning att tekniken med att blanda 

återvunnen mjukasfalt i varmasfalt fungerat väl i halter upp till 30 %.  

För vidare uppföljning av dessa provsträckor är det intressant att se om de olika halterna 

granulatinblandning påverkar beständigheten.  
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Bilaga 1 Recept från respektive provsträcka 

Arbetsrecept provsträckor 1–4 

 

Provsträcka 1 (referens) 
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Provsträcka 2:kan man bestämma viskositet på granulat som står nedan? 
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Provsträcka 3 
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Provsträcka 4 
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Bilaga 2 Hålrum på borrkärnor från fält 

Hålrum på borrkärnor från fält 

 

 

 

  

HÅLRUMSSAMMANSTÄLLNING

AG 22 160/220 

Objekt: Väg 395, Vittangi - Merasjärvi

Datum: 2013-10-23

Marshall- Hålrums- Tjocklek

Packningskontroll hålrums- halt mm

halt borrprov

Slitlager AG 22 160/220 Medel Medel

Marshallhålrumshalt Arbetsrecept: 4,0 5,3 52

Prov 1A Sektion: 119/920 0,9 m H.sida 5,7 48

Prov 2A Sektion 117/190 1,4 m H.sida 5,4 50

Prov 3A Sektion 115/200 3,2 m H.sida 5,1 64

Prov 4A Sektion 114/310 2,5 m H.sida 7,2 65

Provyta 2 Sektion: 113/870 2,5m V.sida (10% Gr) 4,6 55

Provyta 3 Sektion: 118/185 3m V.sida (20% Gr) 6,2 52

Provyta 4 Sektion: 117/190 1,4m H.sida (30% Gr) 5,2 49

TRV 2011:094 Tab. 27 Hålrumshalt 3,0 - 8,0
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Bilaga 3 Bitumenegenskaper på granulatet 

Bitumenegenskaper på granulatet 

 

 

 



30  VTI notat 18-2015 

 



VTI notat 18-2015  31 

 

 



32  VTI notat 18-2015 

 

 



VTI notat 18-2015  33 

 

 



34  VTI notat 18-2015 

 

 





HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING 
post/mail SE-581 95 Linköping
tel +46 (0)13-20 40 00
www.vti.se

BORLÄNGE 
post/mail BOX 920
SE-781 70 BORLÄNGE
tel +46 (0)243-44 68 60

STOCKHOLM 
post/mail BOX 55685
SE-102 15 STOCKHOLM 
tel +46 (0)8-555 770 20

GÖTEBORG
post/mail BOX 8072
SE-402 78 GÖTEBORG
tel +46 (0)31-750 26 00

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING 
post/mail SE-581 95 Linköping
tel +46 (0)13-20 40 00
www.vti.se

BORLÄNGE 
post/mail BOX 920
SE-781 70 BORLÄNGE
tel +46 (0)243-44 68 60

STOCKHOLM 
post/mail BOX 55685
SE-102 15 STOCKHOLM 
tel +46 (0)8-555 770 20

GÖTEBORG
post/mail BOX 8072
SE-402 78 GÖTEBORG
tel +46 (0)31-750 26 00

www.vti.se

HEAD OFFICE

LINKÖPING
SE-581 95 LINKÖPING
PHONE +46 (0)13-20 40 00

STOCKHOLM 
BOX 55685
SE-102 15 STOCKHOLM 
PHONE +46 (0)8-555 770 20

GOTHENBURG
BOX 8072
SE-402 78 GOTHENBURG
PHONE +46 (0)31-750 26 00

BORLÄNGE 
BOX 920
SE-781 29 BORLÄNGE
PHONE +46 (0)243-44 68 60

LUND 
Scheelevägen 2
SE-223 81 LUND     
PHONE +46 (0)46-540 75 00

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
tra� k och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-
certi� erat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
� nns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traf� c and transport. The institute holds the 
quality management systems certi� cate ISO 9001 and the environmental 
management systems certi� cate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certi� ed by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head of� ce), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.


	Tom sida
	Tom sida

