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Nyhedsbrev om Remix af asfalt 
  
Remix af eksisterende asfaltbelægninger er en lidt overset reparationsmetode, vi vil derfor gerne udbrede  
kendskabet til denne metode. 
 
Hvad er Remix: 
 
Remix er 100 % genbrug af den gamle asfalt, hvilket sparer penge, ressourcer, råstoffer og er derfor mere 
bæredygtigt. Ved remix opvarmer man den gamle asfaltbelægning, løsner belægningen, tilfører nyt 
bindemiddel og lidt ny asfalt -for at rette op på skader og ujævnheder, herefter mixes det hele sammen og 
genudlægges som nyt asfalt. Alt dette foregår i én fortløbende proces. 
 
Remix er den mest bæredygtige reparationsmetode som følge af: 

- genanvendelse af ressourcer, hvilket sparer import af granit og bitumen, hvorved spares både valuta, 
sø- og vejtransport. 

- hurtig arbejdsproces, hvilket giver besparelser for trafikanterne og dermed samfundet. 
- sparet hævning af kantsten og sidearealer. 
- mindre vejtransport, da materialer genanvendes på stedet. 

 
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 
råolie, har været dalende. Kvaliteten af bitumen som i dag ligger på de danske veje, er derfor af højere 
kvalitet end ny bitumen. 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 
overfladebehandling (OB), er dette samlet set ideelt til Remix. Denne kombination indeholder store 
mængder bitumen og mange højkvalitets granitskærver. Ved Remix blandes det hele sammen og kan ligge 
uafdækket eller som opgraderet underlag for ny belægning. 
 
 
Rådgivning: 
 
Har du nogle spørgsmål til Remix, så stiller vi i SR-Gruppen gerne op til uddybende forklaring, ligesom vi 
gerne yder rådgivning om specifikke projekter samt giver uforpligtende tilbud. Så du skal endelig ikke tøve 
med at kontakte os. 
 
 
 
 



Remix som reparation: 
 
SR-Gruppen tilbyder Partiel Remix med Mini Remixer i fast bredde på 1,35 meter. Denne metode er ideel 
til reparation af vejkanter som er revnet, afskallet eller har sat sig. Midten af vejen har typisk en rimelig 
restlevetid, så ved at reparere kanterne, får den samlede vejbane en ensartet restlevetid. Partiel Remix kan 
også anvendes som reparation af øvrige skader på vejbelægningen, så som revner og krakeleringer. 
Partiel Remix er en teknisk og økonomisk fordelagtig reparations metode. 
 

 
 

 
 
 



Fulddækkende Remix: 
 
Er din vej udtørret, har den stentab, krakeleringer, revner eller hænger de sidste to udlagte asfaltlag ikke 
sammen længere, vil Remix i vejens fulde bredde være en optimal løsning.  
SR-Gruppen tilbyder også fulddækkende Remix med stor Remixer. Arbejdsbredden er her 2,0 – 4,2 
meter. Med denne maskine kan vi udføre fulddækkende Remix af en vilkårlig vejbredde. Fulddækkende 
Remix anvendes enten som blivende overflade eller som opgraderet underlag for nyt slidlag. 
 
 
 

 
 

 


