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Forord 

Denne rapport er en tillægsrapport til hovedrapporten udgivet i januar 2020, som omhandler 

et gennemført udviklingsprojekt for KOLDBLANDET ASFALTBÆRELAG. 

Tillægsrapporten underbygger hovedrapporten med yderligere afprøvning af en række para-

metres indflydelse på den opnåede BSM-kvalitet og funktionalitet. 

Rapporten, med nærværende tillægsrapport, er udarbejdet i tilknytning til en vejregel ad-hoc 

gruppe under vejregelgruppe Asfalt, der i perioden havde følgende sammensætning: 

Gert von der Ahé, formand, Vejdirektoratet, 

Henrik Majlund, projektleder, Vejdirektoratet 

Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC, 

Jette Bork, Sønderborg Kommune, 

Lotte Josephsen, YIT 

Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut, 

Per Kristensen, Aarhus Kommune, 

Peter Andersen, Vejdirektoratet, 

René Hvidbak Sørensen, Vejdirektoratet, 

Vibeke Wegan, Vejdirektoratet  

Ad-hoc gruppen havde følgende sammensætning: 

Henrik Majlund, projektleder, Vejdirektoratet 

Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC,  

Jette Bork, Sønderborg Kommune,  

Morten Toft Hansen, Næstved Kommune,  

Morten Larsen, SR-Gruppen, 

Morten Wold, Wirtgen 

Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut  

 
Målet med den beskrevne opgave er at samle viden om anvendelse af knust asfalt og 
skumbitumen som bærelag, med henblik på at skabe beslutningsgrundlag for en evt. 
efterfølgende udarbejdelse af en udbudsforskrift for koldblandet asfaltbærelag. 
Det skal indledningsvis bemærkes, at opgaven er begrænset til følgende hovedemner: 

• Skumbitumen-stabiliseret genbrugsasfalt (BSM-skum) 

• Kold recycling in-plant (KMA) 
 
Opgaven er løst i følgende samarbejde: 

• Næstved Kommune har stillet forsøgsstrækning og genbrugsmaterialer til rådighed 

for en fuldskala teststrækning med BSM-KMA i Fuglebjerg. 

• SR-Gruppen har varetaget fuldskala produktion og udlægning af omtalt BSM-KMA.  

• NCC’s geotekniske laboratorium har varetaget de indledende råvareanalyser af gen-

brugsasfalt og komprimeringskontrol i marken.  

• Teknologisk Institut har varetaget alle BSM materialeforsøg og optimeringer, herun-

der bitumenskumning og mix-design.  

• Vejdirektoratet har varetaget projektledelse samt bæreevnemålinger på fuldskala 

belægning med faldlod.  
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1. Baggrund og formål 

Denne rapport omhandler i det væsentlige de opnåede data fra supplerende afprøvninger af 

BSM-konceptet under forskellige forhold. Herunder er der gennemført en række laboratorie-

forsøg for afdækning af BSM-konceptets følsomhed ved lave temperaturer, samt indflydelse 

af anvendelse af forskellige klæbeaktive fillere. Forsøgsrækken beskrevet i hovedrapporten 

og denne tillægsrapport er iværksat af Vejdirektoratet med henblik på at opnå erfaring om-

kring en ny produkttype, BitumenStabiliseret Materiale, forkortet BSM. 

Opgavens mål er således at samle viden om anvendelse af knust asfalt og skumbitumen 

som bærelag, med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for en evt. efterfølgende ud-

arbejdelse af en udbudsforskrift for koldblandet asfaltbærelag. 

Opgaven er igangsat medio 2019 af Vejdirektoratet, afdelingen for Videnskoordinering og 

Vejstandarder, med Henrik Majlund som projektleder. 

Nærværende tillægsrapport beskriver det gennemførte laboratorieprøvningsprogram udført i 

perioden januar – marts 2020, med henblik på erfarings- og vidensindsamling om det nye 

produkt, BSM.  

Tillægsrapporten beskriver de forskellige gennemførte supplerende prøvninger. 

Der henvises i øvrigt til hovedrapporten udgivet januar 2020 med hensyn til de nærmere 

definitioner af BSM og opgavens baggrund. 
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2. Afdækning af temperaturfølsomhed (køligt vejr) 

I hovedrapporten for BSM-afprøvning udgivet af Teknologisk Institut i januar 2020 blev en 

række forsøgsresultater afrapporteret. Det anvendte BSM-koncept, baseret på genbrugsasfalt 

og skumbitumen, er i det væsentlige baseret på sydafrikanske erfaringer. I denne danske 

opgave for Vejdirektoratet er det derfor væsentligt at efterforske, om de sydafrikanske erfa-

ringer direkte kan overføres til danske forhold, eller der gælder andre forhold under vores 

hjemlige himmelstrøg, hvor de klimatiske forhold er anderledes. 

Udenlandske erfaringer med BSM angiver at man skal udvise agtpågivenhed omkring den 

nedre temperatur af genbrugsasfalten som skal stabiliseres. Den sydafrikanske TG2 manual 

angiver således, at man bør være på vagt ved materialetemperaturer under 15 oC og undgå 

at producere BSM hvis genbrugsmaterialet har en temperatur under 10 oC, jf. nedenstående 

figur 2.1. 

 
Figur 2.1: Anbefalede nedre temperaturgrænser for BSM (Kilde: Asphalt Academy: TG2 - Technical 

Guidelines, Bitumen Stabilised Materials, 2009). 

Der er derfor i en omfattende laboratorieprøvningsserie sat fokus på at evaluere BSM’s egen-

skaber under køligere temperaturer. Som udgangspunkt og reference er anvendt data fra 

hovedrapportens blanding 7, som er fremstillet af 0/16 mm genbrugsasfalt, tilsat 1% cement, 

samt 2,1% skumbitumen, heraf med 2,8% vand til skumningen, samt 5,1% samlet mængde 

procesvand i genbrugsmaterialet.  

Ved referenceblandingen er der standardmæssigt anvendt blanding ved stuetemperatur (ca. 

20 oC) samt curing (tørring og ophærdning) af vibrationsindstampede legemer i tre døgn ved 

40 oC i varmeskab med luftcirkulation. 

2.1. Anvendte testmetoder 

Ved de i januar-marts 2020 udførte supplerende BSM laboratorieforsøg er der taget udgangs-

punkt i bestemmelse af spaltetrækstyrketest før/efter vandlagring (ITSdry og ITSwet), hvorefter 

vandfølsomheden (ITSR) beregnes som forholdet mellem den våde og tørre værdi, angivet i 

procent. Spaltetrækstyrketests udføres jf. DS/EN 12697-23, men ved rumtemperatur. Der 

anvendes Ø150 mm vibrationsindstampede legemer, som efter curing er testet ved 25°C. 
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Fig. 2.1.1: Spaltetrækstyrketest på Ø150 mm BSM-prøvelegeme. 

Stivhedsmodul er i nærværende forsøgsrække foretaget på færdigcurede legemer og udført i 

h.t. DS/EN 12697-26 Annex C (IT-CY) ved 20°C. Der anvendes Ø150 mm vibrationsindstam-

pede legemer. 

 
Fig. 2.1.2: Bestemmelse af stivhedsmodul på BSM-prøvelegeme. 
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2.2. Effekt af lav blandetemperatur, men standard curing/hærdning 

Det er indledningsvis undersøgt, hvilken effekt der opnås, hvis man i blandefasen anvender 

5 oC kold genbrugsasfalt, men hvor man efter indstampning anvender normal curing ved 40 
oC. 

Resultatet af dette sammenligningsforsøg (se efterfølgende tabel 2.2.1) viser, at der ikke er 

markant forskel på de opnåede data for hverken spaltetrækstyrke, vandfølsomhed eller stiv-

hedsmodul, så længe begge serier cures standardmæssigt ved 40 oC. Det kan altså konklu-

deres, at det ikke er materialets blandetemperatur i sig selv, som er kritisk (så længe man 

holder sig over frostgrænsen). Styrkeudviklingen er derimod afhængig af temperaturforhol-

dene under den efterfølgende ophærdning, hvor procesvandet udtørres og fordamper.  

Blanding nr. 
2019-7 

B 
(Ref.) 

Genbrugsasfalt Temp. oC 20 5 

Curing 3 døgn Temp. oC 40 40 

Curing 7 døgn Temp. oC     

Curing 28 døgn Temp. oC     

Spaltetræk tør (ITS dry), kPa 145 140 

Spaltetræk våd (ITS wet), kPa 112 117 

Vandfølsomhed (ITSR), % 78 83 

Stivhedsmodul (ITSM), MPa 818 952 
 

2.3. Effekt af kombineret blanding, indstampning og curing ved lav temperatur  

Da fordampningen og udtørringen af procesvandet i et udlagt BSM-materiale i praksis må 

formodes at være temperaturafhængig i væsentlig grad, er der efterfølgende udført BSM-

tests, som er blandet, vibrationsindstampet og curet ved henholdsvis 5, 10 og 20 oC, hvor 

styrkeudviklingen samtidigt er evalueret efter 7 henholdsvis 28 døgn. Disse forsøgsdata er så 

sammenlignet med de oprindeligt opnåede data fra referenceblandingen med standard curing 

i 3 døgn ved 40 oC. 

Den efterfølgende tabel 2.3.1 giver et overblik over de mange varianter og opnåede data. 

Blanding nr. 2019-7 C H G E F 

(Ref.) 

Genbrugsasfalt Temp. oC 20 5 10 10 20 20 

Curing 3 døgn Temp. oC 40           

Curing 7 døgn Temp. oC   5 10   20   

Curing 28 døgn Temp. oC       10   20 

Spaltetræk tør (ITS dry), kPa 145 91 93 78 129 131 

Spaltetræk våd (ITS wet), kPa 112 76 61 78 97 95 

Vandfølsomhed (ITSR), % 78 83 66 101 75 73 

Stivhedsmodul (ITSM), MPa 818 0 504 515 556 648 

 Tabel 2.3.1: Effekt af kombineret blanding og curing ved forskellige temperaturer og tidsforløb. 

Tabel 2.2.1: Effekt af at genbrugsasfal-

tens temperatur før blanding reduceres 

til 5 oC (blanding B) sammenholdt med 

referenceblandingen. Der er i begge til-

fælde anvendt 3 døgns curing ved 40 oC. 
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Da det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over de enkelte effekter ud fra en data-

tabel alene, er der i de efterfølgende delafsnits figurer givet en grafisk afbildning af effek-

terne. 

2.3.1. Temperatureffekt på spaltetrækstyrke 

     
      Figur 2.2.1: Curingtemperaturens effekt på den tørre spaltetrækstyrke 

     
     Figur 2.2.2: Curingtemperaturens effekt på den våde spaltetrækstyrke 
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Som det fremgår af de ovenstående grafiske afbildninger, ses et entydigt fald i spaltetræk- 

styrkeværdier som følge af reduceret temperatur.  

Ved curing i henholdsvis 7 eller 28 døgn ved 20 oC opnås omtrent samme styrkeniveau som 

ved normal curing ved 40 oC, men ved lavere temperatur aftager styrken markant og er ved 

5 oC næsten halveret i forhold til standardcuringen ved 40 oC. 

2.3.2. Temperatureffekt på vandfølsomhed 

     
     Figur 2.2.3: Curingtemperaturens effekt på vandfølsomheden 

Ovenstående figur 2.2.3 angiver den for BSM-materialet beregnede vandfølsomhed (beregnet 

som ITSwet/ITSdry i %) ved forskellige temperaturer. Hvis det antages, at det ene punkt ved 

10 grader, som har en vandfølsomhedsværdi over 100%, er en outlier, ses i praksis for de 

øvrige data en helt retlinet tendenslinie. De fundne data indikerer således, at BSM-materialets 

vandfølsomhed som sådan ikke påvirkes af en temperatursænkning, om end hele spaltetræk-

styrkeniveauet falder. 

 

2.3.3. Temperatureffekt på stivhedsmodul 

Efterfølgende figur 2.2.4 viser udviklingen i det for BSM-blandingen opnåede stivhedsmodul 

bestemt ved 20 oC, når materiale-/blande-/curingstemperaturen varierer fra standardmæs-

sigt 40 oC via 20 og 10 oC ned til 5 oC. 
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     Figur 2.2.4: Curingtemperaturens effekt på stivhedsmodulet bestemt ved 20 oC. 

Af ovenstående figur 2.2.4 ses tydeligt, at stivhedsmodulet er mere temperaturfølsomt end 

de øvrige testparametre i denne forsøgsrække. I praksis var det ikke muligt at bestemme 

stivhedsmodulet på kerner fremstillet og curet ved 5 oC, da kernerne brød sammen allerede 

ved påspænding af testrammen for stivhedsmodultesten. Det ses tydeligt, at stivhedsmodulet 

falder progressivt ved lave temperaturer. 

2.4. Konklusion omkring temperaturfølsomhed for BSM med cementfiller 

Som det fremgår af de foregående afsnit, ses, ikke uventet, et fald i de opnåede styrker, når 

materialet skal udtørre ved lave temperaturer. Der anvendes i den sydafrikanske forskrift for 

BSM-prøvning standardmæssigt en accelereret curingsperiode på 3 døgn ved 40 oC for de 

laboratoriefremstillede prøver, før mekanisk prøvning indledes. 

I praksis vil der ikke være så mange dage under danske himmelstrøg, hvor der ”i marken” vil 

opnås så høje temperaturer. Hvis man sænker curingtemperaturen til 20 oC og samtidigt for-

længer curingperioden fra 3 til 7 døgn, opnås omtrent de samme styrkeværdier. Dette un-

derbygger det fornuftige i at anvende den accelererede prøvningsprocedure for BSM-tests.  

Hvis man gennemfører samme testserie under koldere temperaturer, og derved simulerer 

normal dansk ydersæson (og somme tider kan vi endog have lave nattemperaturer om som-

meren), ses derimod et fald i styrkeværdier. Styrken reduceres tydeligt allerede ved 10 oC og 

falder især markant ved 5 oC, hvor de indstampede prøvelegemer blev så svage, at der slet 

ikke kunne gennemføres stivhedsmodul-test i laboratoriet. 

Der er naturligvis tale om enkeltstående tests og fundne lavtemperatur-data i laboratoriet er 

naturligvis ikke ensbetydende med, at man finder eksakt samme data under udførelse af BSM 

ude på vejen, men giver alligevel et fingerpeg om, at man formodentligt ikke bør udføre BSM 

ved temperaturer under ca. 10 oC.  
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3. Afdækning af effekt ved anvendelse af hydratkalk i stedet for 

cementfiller. 

BSM-konceptet, som beskrevet i den sydafrikanske TG2 guideline, kan principielt fremstilles 

med to forskellige former for klæbeaktiv filler: cement eller hydratkalk. Anvendes cement, 

anbefaler TG2-manualen en tilsætningsmængde på minimum 0,5% for at få tilstrækkelig ef-

fekt. Omvendt frarådes cementtilsætning i mængder større end 1%, idet der så kan være 

fare for, at der opnås begyndende cementlignende bindinger, som så kan skabe risiko for 

svindrevner. På baggrund af de i Teknologisk Instituts BSM-hovedrapport beskrevne forsøgs-

data vurderes det optimale cementindhold til at være 1,0%.  

3.1. Hydratkalk kontra cement 

For at vurdere hvilken BSM-kvalitet, som kan opnås med hydratkalk, er der indledningsvis 

foretaget forsøgsblandinger med henholdsvis 1% og 2% hydratkalk til sammenligning med 

referencen med 1% cementfiller. 

Tabel 3.1 nedenfor viser de opnåede data 

Blanding nr. 
2019-7 

A D 
(Ref.) 

Klæbeaktiv filler % 1% cem 1% hyd 2% hyd 

Genbrugsasfalt Temp. oC 20 20 20 

Lagring timer før indstampning 0 0 0 

Curing 3 døgn Temp. oC 40 40 40 

Curing 7 døgn Temp. oC       

Spaltetræk tør (ITS dry), kPa 145 122 114 

Spaltetræk våd (ITS wet), kPa 112 111 109 

Vandfølsomhed (ITSR), % 78 83 95 

Stivhedsmodul (ITSM), MPa 818 568 798 
Tabel 3.1.1: BSM-data for henholdsvis 1% cement samt 1 og 2 % hydratkalk 

Det fremgår af tabellen, at der med hydratkalk opnås svagt lavere værdier for den tørre 

spaltetrækstyrke end ved cementtilsætning. Omvendt ligger de våde værdier på samme ni-

veau, hvorfor vandfølsomhedstallet reelt forbedres ved hydratkalktilsætning. 

Hvis man betragter stivhedsmodul-værdierne (ved 20 oC) , som også i andre tests synes mest 

følsomme for ændringer, ses ved erstatning af 1% cement med 1% hydratkalk et fald i stiv-

hedsmodulet på ca. 30%. Anvendes derimod 2% hydratkalk opnås samme niveau for stiv-

hedsmodul. Dette antyder derfor, at man ved et eventuelt skift fra cement til hydratkalk skal 

øge tilsætningsmængden til 2%. 

3.2. BSM bearbejdelighed med hydratkalk 

En af udfordringerne ved anvendelse af cement som klæbeaktiv filler i BSM er, at det frisk-

producerede BSM-produkt, ifølge TG2-rapporten, skal udlægges indenfor 6 timer, for at sikre 

den fornødne bearbejdelighed og efterfølgende styrke. Det oplyses fra sydafrikanske BSM-

eksperter, at man ved anvendelse af hydratkalk typisk kan opnå en længere bearbejdelighed 

af materialet, op til 1 døgn, så længe det producerede BSM-materiale sikres mod udtørring 

ved afdækning (eller evt. let oversprinkling) indtil det indbygges.  
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Der er derfor gennemført et forsøg, hvor en BSM-blanding med 2% hydratkalk umiddelbart 

efter produktion er blevet fyldt i luft- og vandtætte plastspande med låg og henstillet 24 timer 

ved stuetemperatur. Herefter er spandende genåbnet og prøvelegemer er vibrationsindstam-

pet og curet på normal vis. De opnåede data fremgår af kolonnen for blanding ”J” i nedenstå-

ende tabel. 

Blanding nr. 
2019-7 

A D J 
(Ref.) 

Klæbeaktiv filler % 
1% 

cem 
1% hyd 2% hyd 2% hyd 

Genbrugsasfalt Temp. oC 20 20 20 20 

Lagring timer før indstampning 0 0 0 24 

Curing 3 døgn Temp. oC 40 40 40 40 

Curing 7 døgn Temp. oC         

Spaltetræk tør (ITS dry), kPa 145 122 114 146 

Spaltetræk våd (ITS wet), kPa 112 111 109 146 

Vandfølsomhed (ITSR), % 78 83 95 100 

Stivhedsmodul (ITSM), MPa 818 568 798 815 
Tabel 3.2.1: Sammenligning med cement og hydratkalk. Blanding J er fremstillet ved at lagre BSM-

materialet 24 timer ved 20 grader C i 24 timer før indstampning af prøvelegemer. Alle blandinger er 

curet standardmæssigt i 3 døgn ved 40 grader C.  

Det ses af tael 3.2.1 at ingen af testværdierne forringes ved 24 timers lagring forud for ind-

bygning. Eneste markante forskel synes at være vandfølsomheden, som forbedres ved lag-

ringen. Disse data synes således at underbygge de sydafrikanske vurderinger om, at man kan 

opnå en længere bearbejdelighed ved anvendelse af hydratkalk i stedet for cement. 

Under danske forhold er cement ofte lettere tilgængelig end hydratkalk og også mere økono-

misk gunstig, ligesom der kun skal anvendes den halve tilsætningsmængde. Det formodes 

derfor, at udgangspunktet for dansk BSM-produktion vil være anvendelse af cement. Det kan 

dog være gavnligt at vide, at man har mulighed for at erstatte cementen med 2% hydratkalk, 

hvis man på enkeltstående produktioner har brug for en forlænget lagringsmulighed af det 

færdige BSM-produkt inden indbygning. 

3.3. Temperaturfølsomhed ved hydratkalktilsætning 

I afsnit 2 blev det undersøgt hvilken effekt en reduceret produktions- og lagringstemperatur 

har på et BSM-materiale fremstillet med 1% cement. Som supplement til disse forsøg er der 

i denne forsøgsrække udført en enkelt forsøgsblanding med 2% hydratkalk, hvor der i stedet 

for 20 oC blanding og 40 oC curing i 3 døgn er anvendt 5 oC blanding og 5 oC curing i 7 døgn. 

Resultaterne fremgår af kolonnen ”K” i den efterfølgende tabel. 
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Blanding nr. 
2019-7 

A D J K 
(Ref.) 

Klæbeaktiv filler % 
1% 

cem 
1% hyd 2% hyd 2% hyd 2% hyd 

Genbrugsasfalt Temp. oC 20 20 20 20 5 

Lagring timer før indstampning 0 0 0 24 0 

Curing 3 døgn Temp. oC 40 40 40 40   

Curing 7 døgn Temp. oC         5 

Spaltetræk tør (ITS dry), kPa 145 122 114 146 46 

Spaltetræk våd (ITS wet), kPa 112 111 109 146 9 

Vandfølsomhed (ITSR), % 78 83 95 100 19 

Stivhedsmodul (ITSM), MPa 818 568 798 815 0 
Tabel 3.3.1: Sammenligning med cement og hydratkalk. Blanding K er fremstillet ved at blande, vibra-

tionsindstampe og cure BSM-kernerne i 7 døgn ved 5 oC. Dette for at simulere hvad der ville foregå       

”i marken” ved produktion og udlægning af BSM med hydratkalk under køligt vejr i ydersæsonen. 

Som det entydigt fremgår af tabel 3.3.1 opnås meget lave værdier for alle testparametre ved 

temperatursænkningen til 5oC. I praksis begyndte kernerne at lagdeles allerede under curin-

gen og det var ikke muligt at gennemføre stivhedsmodulbestemmelse på de svage og smuld-

rende prøvelegemer.  

 
Figur 3.3.1: BSM-kernerne produceret og lagret ved 5 grader C havde så ringe kohæsion, at nogle af 

dem lagdelte allerede inden mekanisk prøvning.  

Det kan heraf konkluderes, at hydratkalk ikke er en genvej til opnåelse af øget bearbejdelig-

hed i koldt vejr – snarere tvært imod. 
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3.4. Hydratkalktilsætning – grafisk afbildning af opnåede data 

I det efterfølgende er de i afsnit 3.1 – 3.3 omtalte BSM-forsøgsdata opstillet i en grafisk 

afbildning (søjlediagrammer). 

 
Figur 3.4.1: Tørre spaltetrækstyrkeværdier ved de forskellige varianter 

 
Figur 3.4.2: Våde spaltetrækstyrkeværdier ved de forskellige varianter 
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Figur 3.4.3: Vandfølsomhedsværdier (udvaskningsmodstand) ved de forskellige varianter (forholdet 

mellem våde og tørre spaltetrækstyrkeværdier udtrykt i procent) 

 
Figur 3.4.4: Stivhedsmodul opnået for de forskellige varianter. 
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3.5. Konklusion, hydratkalk 

Hvis man under BSM-produktionen erstatter tilsætning af 1% cement med 2% hydratkalk, 

kan der opnås ligeværdige data med hensyn til styrke, vandfølsomhed og stivhedsmodul. 

Samtidigt synes der at kunne opnås en længerevarende lagerstabilitet af det friskproducerede 

materiale før udlægning og komprimering, hvis materialet holdes afdækket, så udtørring und-

gås. Anvendelse af hydratkalk er til gengæld ingen fordel ved produktion under kølige tem-

peraturforhold. 

I forbindelse med eventuelle overvejelser om at producere med hydratkalk i stedet for ce-

ment, for at opnå øget lagringsmulighed (og dermed udlægningskapacitet), skal det dog sam-

tidigt erindres, at hydratkalktilsætning kræver 2% tilsætning mod kun 1% cement, ligesom 

hydratkalk indkøbsmæssigt typisk er dyrere end cement. Endelig anses cement ofte for ar-

bejdsmiljømæssigt at være mest fordelagtig. Det må derfor forventes, at eventuel BSM—

produktion med hydratkalk kun vil blive benyttet under særlige forhold. 

 

4. Samlet konklusion 

De gennemførte forsøg tyder på at man skal være varsom ved produktion og udlægning af 

BSM ved temperaturer under ca. 10 oC, idet der under disse forhold ikke opnås tilstrækkelig 

styrkeudvikling og holdbarhed. Dette gælder både ved anvendelse af cement og hydratkalk 

som klæbeaktiv filler. 

BSM produceret med cementfiller kan typisk kun lagres op til 6 timer før indbygning. Hvis 

man har brug for at kunne lagre ”frisk” BSM i op til 1 døgn efter produktionen, kan dette dog 

foretages ved alternativt at anvende 2% hydratkalk som klæbeaktiv filler i stedet for cement 

(kræver at lagring foretages tæt afdækket så der ikke mistes fugt). Hydratkalk giver dog 

ingen temperaturmæssig gevinst, sammenlignet med cement. 

 

____________________________ 

 

 

 

Taastrup, den 30. marts 2020 

Ole Grann Andersson 

Teknologisk Institut 

 

Bilag: Rådata fra laboratorietests af blandingerne 
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5. BILAG – baggrundsdata fra forsøgene 
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