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Remix af asfaltbelægninger - 
et overset bidrag  
til cirkulær asfalt

I en tid, hvor begreberne ”Cirkulær økonomi” og dermed ”Cirkulær produktion” er på alles læber, er 
Remix af eksisterende asfaltbelægninger et overset bidrag til ”Cirkulær asfalt”.
Ved den nuværende produktion af Remix på ca. 1,5 millioner m2 pr. år bidrager Remix med ca. 120.000 
ton genbrugt asfalt årligt. De officielle tal fra Asfaltindustrien for 2017 er 771.585 ton genbrug i alt, som 
fordeler sig med 579.229 ton genbrug i bærelag og 192.356 ton i slidlag. Da Remix fortrinsvis anvendes 
ved regenerering af slidlag, svarer bidraget fra Remix til 62% af det officielle tal for genbrug i slidlag og 
21% af den samlede genbrugsmængde.
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Hvad er Remix
Remix er 100% genbrug af den eksiste-

rende belægning, hvilket forbedrer øko-

nomien og sparer importerede råstoffer. 

Metoden er derfor mere bæredygtig end at 

affræse den gamle belægning for at gen-

bruge materialet på asfaltværk og genud-

lægge.

Ved Remix opvarmes den gamle be-

lægning og oprives i  ca. 3,5 cm dybde (80 

kg/m2). Den eksisterende belægning tilsæt-

tes nyt bindemiddel samt lidt nye materia-

ler for at rette op på skader og ujævnheder. 

Alle komponenter mixes effektivt sammen 

til en homogen masse og genudlægges 

som ny belægning. Alt dette foregår i én 

kontinuerlig proces på stedet.

Da belægningen er opvarmet inden 

oprivning, sker der ikke knusning eller om-

lejring af underlaget, som det kendes fra 

koldfræsning. Der er derfor ikke behov for 

klæbning inden genudlægning, da alle fla-

der er omhyllet med bitumen og opvarmet. 

Da genudlægningen udføres på opvarmet 

underlag, vil komprimeringen i undersiden 

af laget ofte være mere effektiv end ved ud-

lægning af slidlag på koldt underlag. Dette 

har særlig betydning i yderområderne af 

sæsonen.

Ved Remix kan mixdesign tilpasses et-

hvert tænkeligt formål. Stenkurven på den 

Figur 1. Fulddækkende Remix i by, 3 heatere og remixer.

Figur 2. Fulddækkende Remix, 3 heatere 

og remixer.
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eksisterende belægning kan justeres via 

tilsætningsmaterialet, og egenskaber for 

bindemiddel i den eksisterende belægning 

kan justeres via tilsætningen af nyt binde-

middel.

Partiel Remix er en teknisk og økono-

misk fordelagtig reparationsmetode.

Fulddækkende Remix
Er det gamle slidlag udtørret eller udva-

sket, er der stentab, krakeleringer eller rev-

ner, eller hænger de øverste asfaltlag ikke 

sammen længere, vil Remix i vejens fulde 

bredde være en optimal løsning.

Fulddækkende Remix udføres som 

ovenfor beskrevet med materiel, som kan 

udføre en vognbane i fuld bredde og udfø-

res ofte som alternativ til fuldfræsning og 

udlægning af nyt slidlag.

Fulddækkende Remix anvendes enten 

som blivende overflade eller som opgrade-

ret underlag for nyt slidlag.

til Remix. Denne kombination indeholder 

store mængder bitumen og mange højkva-

litetsgranitskærver. Ved Remix blandes det 

hele sammen og kan ligge uafdækket eller 

som opgraderet underlag for ny belægning.

Remix er ligeværdig med varmblandet 

asfalt fra værk.

Fordele ved Remix
Teknisk

 █ En Remixet overflade er det optimale 

underlag for ny belægning især ved 

efterfølgende udlægning af åbengra-

derede slidlag som eksempelvis støj-

reducerende slidlag (SRS), hvor der via 

porerne i belægningen skabes et højt 

hydraulisk tryk mod underlaget.

Figur 3. Fulddækkende Remix, hele kolon-

nen, 3 heatere og remixer og tromle.

Figur 4. Partiel Remix, det færdige resultat.

Kvalitet
Med stigende oliepriser og teknisk formåen 

har det for olieindustrien været attraktivt at 

udvinde så meget fra råolien som muligt. 

Dette betyder, at kvaliteten af bitumen, 

som er restproduktet ved raffinering af rå-

olie, har været dalende. Kvaliteten af den 

bitumen, som i dag ligger på de danske 

veje, er derfor af højere kvalitet end ny bitu-

men. Derfor er det vigtigt at bevare denne 

bitumen som en del af vejens opbygning 

frem for at fræse den væk. Er situationen 

den, at der ligger et udtjent slidlag, som på 

et tidspunkt er afdækket med overflade-

behandling (OB), er dette samlet set ideelt 

Remix som reparation
Partiel Remix udføres typisk i fast bredde 

på 1,35 meter. Denne metode er ideel til 

reparation af vejkanter, som er revnet, af-

skallet eller har sat sig. Midten af vejen har 

typisk en rimelig restlevetid. Ved at repa-

rere kanterne får den samlede vejbane en 

mere ensartet restlevetid.

Partiel Remix kan også anvendes som 

reparation af øvrige skader på vejbelæg-

ningen. Revner og krakeleringer udbedres 

effektivt med Partiel Remix.

Partiel Remix er et alternativ til affræs-

ning i bassiner og udlægning af varmblan-

det asfalt. Ved Partiel Remix undgås kolde 

samlinger samt knusning af skærver i rand-

zonen af reparationen som følge af kold-

fræsning.

Figur 5. Partiel Remix, hele kolonnen med heater, remixer og tromle.

 █ Ved at Remixe frem for at fuldfræse be-

vares den oprindelige belægningstyk-

kelse og bæreevne.
 █ Som alternativ til fuldfræsning kan Re-

mix anvendes til regenerering og op-

gradering af underlaget før eventuel 

ny belægning. Det opgraderede lag vil 

være i stand til at optage de vandrette 

kræfter, som løftes højere op i belæg-

ningen som følge af slidlagshøjden. 

Hertil kommer, at skader fra underlaget 

vil blive bremset. Dette vil tilsammen 

give den samlede belægning en væ-

sentlig længere levetid.
 █ For at give den samlede belægning en 
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mere ensartet restlevetid er Partiel Re-

mix unik.
 █ Som reparation af underlaget forud for 

slidlagsfornyelse er Partiel Remix tek-

nisk at foretrække.

 █ Som følge af opvarmning kan Remix 

forlænge sæsonen for belægningsfor-

nyelse.

Økonomisk
 █ Sparede udgifter til hævning af kant-

sten og øvrige sidearealer.
 █ Partiel Remix er billigere end bassin-

fræsning og udlægning af varmblandet 

asfalt.
 █ Fulddækkende Remix er billigere end 

fuldfræsning og udlægning af nyt slid-

lag.
 █ Som opgraderet underlag for nyt slid-

lag vil den samlede belægnings levetid 

blive forøget, hvilket vil resultere i lavere 

årlige omkostninger.

Miljø- og klimamæssigt
 █ Genanvendelse af ressourcer.
 █ Minimeret import af granit og bitumen.
 █ Hurtig arbejdsproces, hvilket giver be-

sparelser for trafikanterne og dermed 

samfundet.
 █ Mindre vejtransport, da materialer gen-

anvendes på stedet.
 █ Remix udleder 20-25% mindre CO2 

end traditionel udlægning af slidlag.

Konklusion
Der er mange argumenter for, at potentialet 

for Remix i Danmark er lagt større end den 

udførte mængde. Lad os i denne sammen-

hæng blot nævne nogle få:
 █ Mange kommuneveje påføres overfla-

debehandling (OB) gang på gang, uden 

at profilet og dermed vejens jævnhed 

rettes op. Hvis denne masse af bitu-

men og højkvalitetsgranitskærver blev 

Remixet, ville vejen blive rettet op og 

bæreevnen genskabt og forøget. Næ-

ste gang kunne vejen sagtens påføres 

OB igen.
 █ Da der af mange årsager er en stigende 

tendens til, at vejene fuldfræses forud 

for nyt slidlag, er det som tidligere be-

skrevet oplagt at foretage Remix i ste-

det.
 █ Partiel Remix som reparation er teknisk 

og økonomisk at foretrække frem for 

andre reparationsmetoder.
 █ Remix er bæredygtigt.
 █ Remix er generelt billigere end alterna-

tive løsninger.
█

Figur 6. Partiel Remix, udlægning.


