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Medlemmar 
• Torsten Nordgren TRV Ordf (TC 336 WG1 + TG)
• Leif Viman VTI Sekr
• Björn Kalman VTI (Korrespondens) (TG) 
• Kennet Lind TRV
• Kenneth Olsson Skanska
• Camilla Westerholm NCC 
• Michael Langfjell PEAB-asfalt
• Patrik Malmberg Svevia
• Lena Strand Nynas
• Mikael Jonsson  Nynas (TC 336 WG 2) 
• Thomas Wallin AKZONobell (WG 2) 
• Krister Persson Total 
• Per-Ola Möller Westbit/Q8 oils
• Robert Lestander Swedavia
• Ylva Edwards CBI/SP (WG 1 TG) 
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Aktuellt arbete

• SIS remisser och övriga svar runt 20 stycken 
• Reviderade metoder  PREN 

• Cen Enquiry – Formal Vote
• Kommande 5 års revideringar 

• Ny reviderad standard för 
• Emulsioner SS EN 13808  ( Maj 2014) 
• Bitumenlösningar SS EN 15322 (Maj 2014)

• Införs ej i TRV regelverk av miljöskäl 
produkter deklareras enligt SS EN. 
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Arbetet i utskottet 

• Engagemanget har ökat påtagligt senaste åren
• Vi  har förstått systemet och ser att man har möjlighet 

att påverka.
• På Europa nivå är precision i metoder kopplat mot 

krav i specifikationer ett ” Hett område” 
• ISO Standard gräns 4 *R

• Mycket baserat på svenska svar
• Kvicksilver termometrar som 

referenstermometer i metoder

• Vi har behov av att få någon/några engagerad på 
Europa nivå som jobbar aktivt med metoderna. 
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Arbetet i utskottet 

• Vi väntar med uppdateringar av metodhandledningar 
tills de nya EN metoderna är klara. 
• Penetration
• Mjukpunkt
• Brytpunkt Fraass
• MFL 

• Ett antal metoder kommer att få ett annex som pekar 
vad man speciellt måste tänka på för att precisionen 
ska förbättras

• Vi planerar en begränsad undersökning för att 
undersöka om vi kan ersätta kapillär viskosimeter med 
rotations viskosimeter
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EN 13808 Emulsioner

• Nya beteckningar på ett antal emulsioner
• Nya gränsvärden (klasser) 

• Viskositet 
• Brytvärde 

• Som beställare fokuserar vi på egenskaper i 
återskapat bas bitumen.
• Marknaden inte reda att ta bort vissa egenskaper 
• Dialog behövs mellan producent och utförare
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Vad kommer att komma framöver
• Vi kommer att ha kvar skilda standarder för bitumen 

produkter
• EN 12591 Penetrations och V-bitumen 

• Revidering påbörjas nu ? Klart 2017?
• Inget Ramverk fasta tabeller
• Möjligen frivilligt med funktionsbaserade 

parametrar  DSR 
• EN 14023 PMB 2017?

• Revidering påbörjad
• Funktions baserad Ramverk (val klass för enskild 

egenskap)
• BP Fraass ersätts med BBR 
• Provning av egenskaper med DSR införs
• Eventuellt utgår Mjuk punkt K&R


