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Disposition
Tillbakablick

Branschsamverkan för utveckling av regelverk
Nytt regelverk
• Krav – kontroll – verifikationer
Kvalitetssäkring förändrade restriktioner RA
• Branschgemensam vägledning
Förutsättningar för fortsatt utveckling
• Acceptans och förtroende
• Avfallsfrågan
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Tillbakablick
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Tillbakablick (NVF Seminarium 2015)
Normal andel asfaltgranulat, RA i % vid återvinning i verk Sverige
Varm nytillverkning
> 120 °C
10 ‐ 40 %

Halvvarm
Nytillverkning
< 120 °C
10 ‐ 30 %

Halvvarm
återvinning
50 – 120 °C
80 %

Kall
återvinning
< 50 °C
80 %

Restriktioner

Restriktioner

ÅAHV

ÅAK

Harmoniserade SS‐EN produktstandarder
Krav på CE‐märkning (CPR)
System 2+
Tredjepartsorgan ‐ certifikat tillverkning

Utvecklingsområde!
Ökad andel RA utan avkall på kvalitet

Omfattas ej av harmoniserad SS‐EN standard
Inget krav på CE‐märkning av produkt (dock ballast,
bitumen) > Tillverkarförsäkran
Koncept ej att jämföra med traditionell nytillverkning.

Viktig att säkra koncepten !
Förutsättningar, val av åtgärd
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Tillbakablick (NVF Seminarium 2015)
Hinder för ökad återvinning
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsningar i form av restriktioner
Begränsande faktorer i förfrågningsunderlag (krav på typ av verk mm)
Bristande kontroll av returasfalt
Ekonomiska incitament (bitumenpris mm)
Transportlogistik vid tillhandahållande av RA i andra lämpliga projekt
Dåliga erfarenheter, rädsla för misslyckande…
Avfall eller resurs?
?
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Branschsamverkan för utveckling av regelverk
Metodgruppen

Standardisering
SIS/CEN

Dialog
Samverkan
Förtroende
Tillit
Ansvar

Uppföljning

Utveckling
FOI

Regelverk

Målbild
Ökad andel returasfalt utan avkall på kvalitet
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Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529 Version 3.0
Publicerad 2017‐11‐08
 Förändrade restriktioner för tillsättning av returasfalt vid varm och halvvarm
nytillverkning
 Krav på mjukpunktsförändring har utgått av arbetsmiljöskäl (varmt bitumen)
 Ersatt med krav på mjukpunkt hos återvunnet bitumen i färdigt lager
 Krav på viskositet hos återvunnet bitumen i färdigt lager infört
 Justering av toleranser kontrollblad asfaltmassa i enlighet med SS‐EN 13108‐21
 Läs mer om väsentliga ändringar i Bilaga B.
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TDOK 2013:0529 Version 3.0
Avsnitt med förändrade krav

1.1 Material
och varukrav

2.3 Krav
ingående
returasfalt

2.4 Krav
tillsatsmedel

Krav på
deklaration

Krav på
deklaration

3.1 Krav
asfaltmassa
Ändrade
restriktioner RA

3.2 Krav på
färdigt lager av
asfaltmassa

Arbetsrecept

Återvinning
bitumen från
färdigt lager

Deklaration RA

‐ Krav på mjukpunkt

10.1 Krav på
färdigt lagers
yta

‐ Krav på viskositet
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3.1 Krav på asfaltmassa
Asfaltmassa ska deklareras enligt aktuella produktstandarder med
bedömningsprocedur system 2+ och uppfylla specificerade krav.
Deklaration om överensstämmelse med specificerade krav
Deklaration om överensstämmelse med specificerade krav inklusive aktuellt
arbetsrecept ska överlämnas till beställare innan första leverans av asfaltmassa.
Överlämnandet ska ske elektroniskt (e‐post) om inget annat avtalats.
Arbetsrecept återinfört för att underlätta uppföljningen av tillsatta mängder RA.
Anm: Arbetsreceptet utgör en del av typprovningsrapport enligt SS‐EN 13108‐20.
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3.1 Krav på asfaltmassa
Ingående returasfalt
Vid tillsättning av returasfalt ska aktuell deklaration av ingående returasfalt enligt
avsnitt 2.3 överlämnas till beställare innan första leverans av asfaltmassa.
Överlämnandet ska ske elektroniskt (e‐post) om inget annat avtalats.
Följande uppgifter ska redovisas i aktuellt arbetsrecept:
‐ Inblandningsmängd RA (%)
‐ beteckning/ar för aktuell RA
‐ spårbarhet till aktuell deklaration av RA
‐ kulkvarnsvärde för ingående ballast i RA (vid tillsättning till slitlager)
‐ mjukpunkt för ingående bitumen i RA (vid varm asfaltmassa)
‐ viskositet vid 60 ° för ingående bitumen i RA (vid halvvarm asfaltmassa)
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TDOK 2013:0529 Version 3.0
Verifikationer ingående returasfalt, RA
2.3 Krav ingående returasfalt (RA)
Vid returasfalt innehållande tjärhaltig beläggning ska Publikation 2004:90
”Hantering av tjärhaltiga beläggningar” beaktas. Returasfalt innehållande
tjärasfalt får inte användas utan beställarens godkännande.
Deklarationen ska ange:
• beteckning för aktuell RA enligt SS‐EN 13108‐8, avsnitt 3.2.3
• spårbarhet till aktuellt parti med RA
• i förekommande fall ursprung enligt SS‐EN 13108‐8, avsnitt 5.2
• Deklarationen ska överlämnas till beställare enligt avsnitt 3.1.
2.3.1 Deklaration av egenskaper ingående returasfalt
• Halt främmande material, kategori enligt SS‐EN 12697‐42
• Bindemedelshalt
• Kornstorleksfördelning extraherat stenmaterial
• Största kornstorlek ingående stenmaterial, D
• Största kornstorlek asfaltgranulat, URA
• Halt 16‐PAH i förekommande fall

3.1 Krav på asfaltmassa
Arbetsrecept
Följande uppgifter ska redovisas i aktuellt arbetsrecept:
• Inblandningsmängd RA (%)
• beteckning/ar för aktuell RA
• spårbarhet till aktuell deklaration av RA
• kulkvarnsvärde för ingående ballast i RA (vid
tillsättning till slitlager)
• mjukpunkt för ingående bitumen i RA (vid varm
asfaltmassa)
• viskositet vid 60 ° för ingående bitumen i RA (vid
halvvarm asfaltmassa)

2.3.2 Deklaration av egenskaper bitumen i ingående returasfalt
2.3.2.1 Vid användning till varm nytillverkning ‐ Mjukpunkt
2.3.2.2 Vid användning till halvvarm nytillverkning ‐ Viskositet
2.3.3 Deklaration av egenskaper ballast i ingående returasfalt
Vid inblandning av returasfalt i slitlager och tillfälligt trafikerade slitlager ska
kulkvarnsvärdet för ballast i ingående returasfalt deklareras.
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TDOK 2013:0529 Version 3.0
Verifikationer tillsatsmedel
2.4 Krav tillsatsmedel

3.1 Krav på asfaltmassa

Allmänna krav – se avsnitt 1. Tillsatsmedel, övriga material samt
alternativa material
Mängd och typ av använda tillsatsmedel ska dokumenteras och
redovisas i aktuellt arbetsrecept enligt avsnitt 3.1.

Ingående tillsatsmedel
Krav på tillsatsmedel framgår av avsnitt 2.4.
Typ och halt av använda tillsatsmedel ska redovisas i
aktuellt arbetsrecept.

Släckt kalk
Släckt kalk CA(OH)2 ska uppfylla kraven på kornstorleksfördelning
för tillsatt filler enligt tabell 24 i SS‐EN 13043.

Vidhäftningsmedel
Vidhäftningsmedel i form av amin, cement eller släckt kalk
ska tillsättas alla massor.
Vidhäftningsmedlet ska inblandas i sådan halt och på
sådant sätt att ställda krav på vidhäftning uppfylls.

Cement
Cement ska vara av kvalitet CEM II/A‐LL eller CEM I enligt SS‐EN
197‐1.

Typ och halt av använda vidhäftningsmedel ska redovisas i
aktuellt arbetsrecept.

Kalkstensfiller
Kalkstensfiller ska uppfylla kraven på kornstorleksfördelning för
tillsatt filler enligt tabell 24 i SS‐EN 13043.
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TDOK 2013:0529 Version 3.0
1.1 Material och varukrav
Tillsatsmedel, övriga material samt alternativa material
Tillsatsmedel, övriga material samt alternativa material ska verifieras genom tillverkarförsäkran enligt aktuella
Europastandarder.
För material där Europastandard saknas ska verifiering ske genom tillverkarförsäkran i kombination med egenkontroll.
Alternativa material som inte beskrivs i detta dokument får användas om:
• dokumenterade undersökningar påvisar att slutprodukten får förbättrade egenskaper
• materialet inte ger problem vid användning, återanvändning, återvinning, deponering eller destruktion.
Vid användning av kemiska produkter, material och varor ska Trafikverkets krav och kriterier för innehåll av farliga ämnen
uppfyllas. I kraven finns även förbudslistor på kemiska ämnen som inte får ingå i de kemiska produkter, material och varor
som används i Trafikverkets verksamhet.
Kemiska produkter:
• TDOK 2010:310 ”Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket”
• TDOK 2010:311 ”Kemiska produkter ‐ granskning av märkningspliktiga kemiska
produkter”
Material och varor:
• TDOK 2012:22 ”Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen”
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TDOK 2013:0529 Version 3.0
3.3 Krav på färdigt lager av asfaltmassa

Gäller för alla lager
oavsett tillsättning av
returasfalt (RA) eller ej
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Kvalitetssäkring förändrade restriktioner RA
Trafikverket har initierat projektet med syftet att kvalitetssäkra tillämpningen och
förståelsen för de nya kraven tillsammans med branschen
Projektet omfattar följande aktiviteter:
• Implementering av de nya kraven i samtliga led
• Inledande WS med branschen (tillverkning/teknik/kvalitet) – 30 maj 2018
• Frågetecken ska redas ut och klargöras så att det inte finns några tveksamheter
• Framtagande av branschgemensam vägledning som ska beakta kraven inom SS‐EN
standarder, TDOK 2013:0529 och beskriva generell praxis för hantering av RA mm
• Uppföljande WS – 4 december 2018
• Återkommande möten 1‐2 ggr/ år
Kontaktperson: Kenneth Lind kenneth.lind@trafikverket.se
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Branschgemensam vägledning
Den branschgemensamma vägledningens syfte är att ”kalibrera”
hela branschen och därmed
• underlätta implementering av de nya kraven
• öka förståelse för både krav och uppföljning hos beställare
och entreprenör/ leverantör
Vägledningen ska tydligt ange de verifikationer som krävs samt
beskriva allmän praxis vid
• Hantering av platsåtervunnen asfalt
• Tillsättning av returasfalt
• Tillsättning av rejuvenatorer
Innehålla hänvisningar till aktuella råd, handböcker och guidelines
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Förutsättningar för fortsatt utveckling
Acceptans och förtroende
Acceptansen för återvinning av asfalt och förståelsen hos beställare behöver förbättras
• Returasfalt är ur teknisk synvinkel ett fullgott ingående material till asfaltmassa i
gällande produktstandarder för asfaltmassa
• Egenskaperna för returasfalten klassas enligt gällande EN‐standard och åberopas i
produktstandarderna
Leverantörer av asfaltmassa har ett stort ansvar för att skapa förtroende och ökad tillit hos
beställare

17

Kenneth Lind, Trafikverket – Asfaltdagen 2018

Förutsättningar för fortsatt utveckling
Avfallsfrågan
För att inte bromsa den teknikutveckling som nu satt fart inom asfaltindustrin tack vare
förändringarna i regelverk behövs en praktisk hantering av den ”resurs” som
platsåtervunnen asfalt utgör
Hantering av platsåtervunnen asfalt som avfall med tillstånds‐ och anmälningsplikt
medför ett hinder för effektiv cirkulär ekonomi (cirkulära kretsloppet)
Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag – utredning av verksamheter som kan vara
aktuella för undantag från kraven på tillstånds‐ och anmälningsplikt
Trafikverket samverkar med Naturvårdsverket i utredningen
Läs mer:
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Undantag-fran-tillstands--och-anmalningsplikt-forverksamheter-som-behandlar-avfall/
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Naturvårdsverkets regeringsuppdrag
Utdrag ur delredovisning
Naturvårdsverket bedömer att det kan vara lämpligt att följande
verksamheter omfattas av allmänna regler istället för tillstånds‐ eller
anmälningsplikt:
• mekanisk bearbetning och lagring av vissa avfallsslag inför återvinning
• användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål
• biologisk behandling av vissa avfallsslag
• förbränning av vissa avfallsslag
Steg 1: Utdrag ur delredovisning
”Sammantaget bedömer Naturvårdsverket att det kan vara lämpligt att undanta lagring, krossning och annan mekanisk
bearbetning av avfall som utgörs av asfalt inför återvinning från anmälningsplikt och istället låta verksamheten
omfattas av allmänna regler.”
Steg 2: Naturvårdsverket arbetar nu med förslag på hur de allmänna reglerna skulle kunna utformas.
Trafikverket och branschen är viktig samverkanspart i det fortsatta arbetet.
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Asfalt är inte bara svart
Den är både komplex, flexibel och 100 % återvinningsbar

Kontakt: kenneth.lind@trafikverket.se
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Extra material
Efterföljande bilder beskriver
• förändringarna av restriktioner för tillsatt andel returasfalt som
genomfördes i TDOK 2013:0529, Version 3.0
• exempel på flödesschema vid tillsättning av RA i slitlager av
ABS
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Inblandning av asfaltgranulat vid varm nytillverkning
Slitlager
TDOK 2013:0529, Version 2.0

TDOK 2013:0529, Version 3.0
Ändringar gulmarkerade

Avsnitt 2.3

Avsnitt 2.3

Vid inblandning av mer än 10 vikt‐% asfaltgranulat i slitlager med ÅDTk.just >
1 500 fordon ska kulkvarnsvärdet i extraherad ballast från asfaltgranulatet
uppfylla det krav på kulkvarnsvärdet som ställs på ingående ballast till aktuell
beläggningstyp.

Vid inblandning av mer än 10 vikt‐% asfaltgranulat i slitlager med ÅDTk.just >
1 500 fordon ska kulkvarnsvärdet i extraherad ballast från asfaltgranulatet
uppfylla det krav på kulkvarnsvärdet som ställs på ingående ballast till aktuell
beläggningstyp.
2.3.3 Deklaration av egenskaper ballast i ingående returasfalt
Vid inblandning av returasfalt i slitlager och tillfälligt trafikerade slitlager ska
kulkvarnsvärdet för ballast i ingående returasfalt deklareras.

Avsnitt 3.1

Avsnitt 3.1

För slitlager av ABD accepteras inte inblandning av asfaltgranulat.

För slitlager av ABD accepteras inte inblandning av asfaltgranulat.

För asfaltmassa tillverkad med PMB accepteras en inblandning av högst 10 %
asfaltgranulat om inget annat anges i kontraktshandlingarna.

För asfaltmassa till slitlager tillverkad med PMB accepteras inte inblandning av
returasfalt.

Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av
asfaltgranulat på högst 20 % för asfaltmassa till slitlager av ABT, ABS, TSK

Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av
asfaltgranulat på högst 20 % för asfaltmassa till slitlager av ABT, ABS, TSK

Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A3 när
mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts i asfaltmassa till slitlager enligt ovan

Vid inblandning av mer än 10 % returasfalt ska tillsatt bitumen väljas efter
beräkning enligt Bilaga A, punkt A3.

Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för
mjukpunkt motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1‐1.

Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för mjukpunkt
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1‐1.
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Inblandning av asfaltgranulat vid varm nytillverkning
Slitlager
TDOK 2013:0529, Version 2.0 Avsnitt 3.1

TDOK 2013:0529, Version 3.0 Avsnitt 3.1
Ändringar gulmarkerade
penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration enligt
För penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration För
tabell 2.2.1‐1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.
enligt tabell 2.2.1‐1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.
Tillsatt bitumen får vara högst en penetrationsklass mjukare, enligt SS‐EN
12591, än bitumen för beställd slutprodukt.

Tillsatt bitumen får vara högst en penetrationsklass mjukare, enligt SS‐EN 12591, än
bitumen för beställd slutprodukt.

Vid mjukpunkt överstigande 65 °C hos återvunnet bitumen ska särskild
utredning utföras för att bestämma lämplig inblandningsmängd av
asfaltgranulat.

Ingående bitumen i returasfalt
Mjukpunkten hos återvunnet bitumen för ingående asfaltgranulat får inte överstiga
65 °C.

Ingående ballast i returasfalt
Vid inblandning av returasfalt i slitlager av ABT, ABS, TSK ska kulkvarnsvärdet för ballast i ingående returasfalt uppfylla det krav på kulkvarnsvärde som ställs på
ingående ballast till aktuell beläggningstyp.
Tilläggskrav för slitlager av ABS vid ÅDTk, just >7000
Vid inblandning av returasfalt i slitlager av ABS vid ÅDTk, just > 7000 ska typprovning av nötningsresistens enligt SS‐EN 12697‐16, Metod A utföras på
laboratorietillverkade provkroppar.
Laboratoriepackning ska utföras enligt SS‐EN 12697‐30 med 2x50 slag. Provning ska utföras på sågad ändyta.
Slitagevärdet (Prallvärdet) ska deklareras och uppfylla nedanstående krav:
‐ ABS 16, tillåtet maximalt slitagevärde 20
‐ ABS 11, tillåtet maximalt slitagevärde 24
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Inblandning av asfaltgranulat vid varm nytillverkning
Bärlager, bindlager, justeringslager
TDOK 2013:0529, Version 2.0 Avsnitt 3.1

TDOK 2013:0529, Version 3.0 Avsnitt 3.1
Ändringar gulmarkerade
För asfaltmassa tillverkad med PMB accepteras en inblandning av högst 10 % För asfaltmassa tillverkad med PMB accepteras en inblandning av högst 10 %
asfaltgranulat om inget annat anges i kontraktshandlingarna.
asfaltgranulat om inget annat anges i kontraktshandlingarna.
Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av
asfaltgranulat på högst:
asfaltgranulat på högst:
 30 % för asfaltmassa till bindlager
 30 % för asfaltmassa till bindlager
 40 % för asfaltmassa till bärlager
 40 % för asfaltmassa till bärlager
Val av tillsatt bitumen
Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A3 när
Tillsatt bitumen ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A3 när mer än 20
mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts i bindlager och bärlager enligt ovan
% returasfalt tillsätts i bärlager, bindlager och justeringslager.
Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för
mjukpunkt motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1‐1.

Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för mjukpunkt
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1‐1.

För penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration För penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration
enligt tabell 2.2.1‐1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.
enligt tabell 2.2.1‐1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.
Tillsatt bitumen får vara högst en penetrationsklass mjukare, enligt SS‐EN
12591, än bitumen för beställd slutprodukt.

Tillsatt bitumen får vara högst två penetrationsklasser mjukare, enligt SS‐EN
12591, än bitumen för beställd slutprodukt.

Vid mjukpunkt överstigande 65 °C hos återvunnet bitumen ska särskild
utredning utföras för att bestämma lämplig inblandningsmängd av
asfaltgranulat.

Ingående bitumen i returasfalt
Mjukpunkten hos återvunnet bitumen för ingående asfaltgranulat får inte
överstiga 65 °C.
Ingående ballast i returasfalt
Vid inblandning av returasfalt i tillfälligt trafikerade slitlager av bärlager, bindlager
och justeringslager ska kulkvarnsvärdet för ballast i ingående returasfalt uppfylla
det krav på kulkvarnsvärde som ställs på ingående ballast till aktuell
beläggningstyp.

24

Kenneth Lind, Trafikverket – Asfaltdagen 2018

Inblandning av asfaltgranulat vid
Halvvarm nytillverkning
TDOK 2013:0529, Version 2.0 Avsnitt 3.1

TDOK 2013:0529, Version 3.0 Avsnitt 3.1
Ändringar gulmarkerade
Vid nytillverkning av halvvarmt blandad asfaltmassa accepteras en inblandning Vid nytillverkning av halvvarmt blandad asfaltmassa accepteras en inblandning
av asfaltgranulat på högst.
av asfaltgranulat på högst
• 20 % för asfaltmassa till slitlager av MJOG
• 20 % för asfaltmassa till slitlager av MJOG
• 30 % för asfaltmassa till bärlager och justeringslager av MJAG
• 30 % för asfaltmassa till bärlager och justeringslager av MJAG
Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A4 när:
 mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts till slitlager av MJOG
 mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts bärlager och justeringslager av MJAG

Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A4 när:
 mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts till slitlager av MJOG
 mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts bärlager och justeringslager av MJAG

Det beräknade värdet på viskositet ska uppfylla specifikationen för viskositet
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.3‐1.

Det beräknade värdet på viskositet ska uppfylla specifikationen för viskositet
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.3‐1.

Tillsatt bindemedel får vara högst en viskositetsklass mjukare, enligt SS‐EN
12591, än bindemedel för beställd slutprodukt.

Tillsatt bindemedel får vara högst två viskositetsklasser mjukare, enligt SS‐EN
12591, än bindemedel för beställd slutprodukt.
Ingående bitumen i returasfalt

Vid mjukpunkt överstigande 43 °C hos återvunnet bindemedel ska särskild
utredning utföras för att bestämma lämplig inblandningsmängd av
asfaltgranulat.

Kinematisk viskositet vid 60 °C hos återvunnet bitumen enligt SS‐EN 12595 får
inte överstiga 60 000 mm2/s.
Alternativt får dynamisk viskositet vid 60 °C enligt SS‐EN 13302 1) inte överstiga
60 000 mPas.
1) Alternativ metod som kan användas om överensstämmelse med SS‐EN 12595 kan påvisas.
Ingående ballast i returasfalt
Vid inblandning av returasfalt i slitlager av MJOG ska kulkvarnsvärdet för
ballast i ingående returasfalt uppfylla det krav på kulkvarnsvärde som ställs på
ingående ballast.
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Exempel tillsättning av RA – Slitlager ABS
För asfaltmassa till slitlager tillverkad med PMB accepteras inte inblandning av returasfalt
Uppfyller Ingående ballast RA krav på kulkvarnsvärde ?

JA

ÅDTk,just > 7000 ?

RA mjukpunkt > 65 °C ?

NEJ

STOP

Tilläggskrav: Prall ABS 16 < 20; ABS 11 < 24.
Typprovning labtillverkade provkroppar. Deklaration.

JA

NEJ

> 10 % RA ?

JA

STOP

NEJ

MIX DESIGN

Bindemedelsberäkning
Bilaga A, A.3

NEJ

TYPPROVNING

GODKÄNT ?

JA
JA

Alternativ:
Tillsats av rejuvenator

Bindemedelsberäkning enligt Bilaga A, A.3
Kenneth Lind, IVtam

Tillverkaren intygar via
DoP + CE att man tar fullt
ansvar för sin produkt
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