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FORORD 
 
Udbudsforskrift for remix af asfalt er udarbejdet af en ad hoc-gruppe under vejregelgruppe Asfalt, 
der i perioden havde følgende sammensætning: 
 
Gert von der Ahé, formand, Vejdirektoratet 
Lotte Josephsen, YIT 
Jette Bork, Sønderborg Kommune 
Vibeke Wegan, Vejdirektoratet 
Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut 
Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC 
Per Kristensen, Aarhus Kommune 
Peter Andersen, Vejdirektoratet 
René Hvidbak Sørensen, Vejdirektoratet 
Henrik Majlund, projektleder, Vejdirektoratet 
 
 
Ad hoc-gruppen har haft følgende sammensætning: 
 
Rasmus N. Bonde, Kolding Kommune 
Bent W. Sørensen, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Morten Larsen, SR-Gruppen 
Erik Olesen, Pankas 
Henrik Majlund, projektleder, Vejdirektoratet 
 
 
Remix af asfalt har tidligere været beskrevet under punktet Remix, i Almindelig arbejdsbeskrivelse 
(supplerende), juli 2010. 
 
Væsentlige ændringer er beskrevet i afsnit 1.3. 
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1 ALMENT 

1.1 Indhold 

Udbudsforskrift for remix af asfalt indeholder: 
 

 Vejledning 

 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) 

 Paradigme for Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) 

 Paradigme for Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) 

 Paradigme for Tilbudsliste (TBL-P) 

 Paradigme for Udbudskontrolplan (UKP-P) 

1.2 Afgrænsning 

Udbudsforskrift for remix af asfalt er gældende for in situ remix af asfalt på vejarealer, omfattende 
følgende typer af remix: 
 

 Asfaltremix, RM 

 Remixbindelag, RMB 

 Remix-Plus, RMP 

1.3 Væsentlige ændringer 

I forhold til punktet Remix, i Almindelig arbejdsbeskrivelse (supplerende), juli 2010, er der foretaget 
følgende væsentlige ændringer: 
 

 Udbudsforskriften er udarbejdet som en selvstændig udbudsforskrift 

 Der anvendes kontrolomfang 

 CE-mærkning af materialer er beskrevet 

 Valg af, sammensætning af og tilsætning af tilsætningsmaterialer er beskrevet  

 Kontrol og dokumentation er tilpasset remix 

1.4 Terminologi 

I denne udbudsforskrift anvendes følgende terminologi: 
 

Terminologi   

Remix Fælles betegnelse for asfaltremix, remixbindelag og remix-plus. 

Asfaltremix (RM) In situ genbrug af eksisterende asfaltbelægning, med tilsætning 
af bindemiddel, tilslag og evt. additiv. 
 
Ud over udførelse af fulddækkende lag, er asfaltremix egnet til 
udførelse af partielle arbejder, fx ved asfaltremix af den yderste 
del af en kørebanebelægning. 
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Terminologi   

Asfaltremix vil som udgangspunkt fungere som slidlag, hvorfor 
det skal kunne henligge uafdækket i minimum 5 år. 
 
Ved mixdesign skal entreprenøren følgelig være særlig 
opmærksom på en evt. forekomst af ”svage” sten, fx sten som 
måtte komme fra dybereliggende lag. 

Remixbindelag (RMB) In situ genbrug af eksisterende asfaltbelægning, med tilsætning 
af bindemiddel, tilslag og evt. additiv, for etablering af bindelag. 
 
Ved udførelse af remixbindelag ændres egenskaben af den 
øverste del af en asfaltbelægning fra at være et slidlag, til at blive 
et bindelag. Det følger heraf, at der som udgangspunkt skal 
udføres et slidlag oven på et remixbindelag. 
 
Gennemførelse af forundersøgelse kan i særlig grad være 
relevant for remixbindelag, da der ved mixdesign skal tages 
hensyn til, at kornstørrelsesfordelingen i den eksisterende 
underlag skal ændres til at overholde krav til kornstørrelses-
fordeling i remixbindelag.   
 
Et remixbindelag skal kunne ligge uafdækket i minimum 1 år. 

Remix-plus (RMP) In situ genbrug af eksisterende asfaltbelægning, med tilsætning 
af bindemiddel, og med samtidig udlægning af plus-lag. 
 
Ved udførelse af remix-plus kan der alene tilsættes supplerende 
bindemiddel til den remixede asfalt. Der kan ikke tilsættes 
bituminøst mix til den remixede asfalt, da kammeret på remix-
maskinen anvendes til plus-lagsmaterialet. 
 
Ved remix-plus udlægges remixlaget og plus-laget ”varmt i 
varmt”. Det følger heraf, at plus-lagsmaterialet kan udlægges i et 
tyndere lag, end den mindste lagtykkelse, som traditionelt er 
gældende for materialet. 
 
Som alternativ til udførelse af remix-plus kan der udføres en 
”klassisk” to-lagsløsning, hvor der udføres asfaltremix efterfulgt 
af et traditionelt asfaltslidlag. Se afsnit 2.3. 
 
Da remix-plus er en slidlagsløsning, skal det kunne henligge 
uafdækket i minimum 5 år. 

Plus-lag Øverste lag i en remix-plus, bestående af asfaltslidlag af 
varmblandet asfalt. 
 
Som plus-lagsmateriale anvendes oftest SMA. Andre asfalt-
slidlagsmaterialer kan dog også anvendes. 

Tilsætningsmateriale Bindemiddel samt bituminøst mix. 

Bituminøst mix Blanding på basis af bindemiddel og tilslag. 
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Terminologi   

Bindemiddel Bituminøst produkt, der skaber vedhæftning mellem 
stenmateriale, og som sikrer kohæsion i varmblandet asfalt. 

Tilslag Kornet materiale iht. DS/EN 13043. 

Genbrug Genbrugsasfalt iht. DS/EN 13108-8. 
 
Genbrug kan anvendes i bituminøst mix og plus-lagsmateriale. 

Vejbitumen Bindemiddel i henhold til DS/EN 12591. 
 
Vejbitumen er et bindemiddel som bl.a. er egnet til brug ved 
anlæg og vedligehold af vejbelægninger. 

Polymermodificeret 
vejbitumen 

Bindemiddel, der er polymermodificeret i henhold til DS/EN 
14023. 
 
Modificering af bitumen anvendes for at opnå bedre egenskaber 
i forhold til den tilsvarende vejbitumen (eksempelvis mindre 
temperaturfølsomhed, større elastisk tilbagegang eller lignende). 

Bitumenemulsion  Bindemiddel på basis af vejbitumen i henhold til DS/EN 13808. 
 
I en bitumenemulsion er flydende dråber, eller partikler, af 
bitumen dispergeret i vand. 
 
I Danmark anvendes typisk kationisk (sur) bitumenemulsion til 
asfaltarbejder. 
 
Bitumenemulsion til asfaltarbejder betegnes eksempelvis C70B, 
hvor bogstavet 'C' står for, at det er en kationisk bitumen-
emulsion, tallet '70' er andelen af bitumen, og 'B' angiver, at der 
er anvendt vejbitumen som basis for bindemidlet. 

Modificeret bitumenemulsion Bindemiddel på basis af polymermodificeret bitumen i henhold 
til DS/EN 13808. 
 
Modificeret bitumenemulsion til asfaltarbejder angives med bog-
staverne 'BP', eksempelvis C70BP. 

Cutbackbitumen Bindemiddel på basis af vejbitumen i henhold til DS/EN 15322. 
 
I en cutbackbitumen er viskositeten af vejbitumen reduceret ved 
tilsætning af et letflygtigt opløsningsmiddel. 
 
Cutbackbitumen indeholder typisk 4-9 % opløsningsmiddel, som 
fordamper under og efter udsprøjtning. Den sidste rest 
opløsningsmiddel kan være adskillige måneder om at fordampe. 
Grundet denne fordampning er der nogle miljømæssige og 
arbejdsmiljømæssige forhold ved brug af cutbackbitumen med 
mineralsk opløsningsmiddel, som nøje bør overvejes. 
Cutbackbitumen til asfaltarbejder betegnes eksempelvis Fm8B2, 
hvor bogstaverne 'Fm' står for mineralsk cutter, tallet '8' angiver 
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Terminologi   

dynamisk viskositet i klasse 8 (10-50 Pa·s ved 60 °C) for det 
færdige produkt, 'B' angiver, at der er anvendt vejbitumen som 
basis for bindemiddel, og tallet '2' angiver totaldestillat i klasse 2 
(< 15 % ved 225 °C). 

Modificeret cutbackbitumen  Bindemiddel på basis af polymermodificeret vejbitumen i 
henhold til DS/EN 15322. 
 
Modificeret cutbackbitumen til asfaltarbejder angives med bog-
staverne 'BP', eksempelvis Fm8BP2. 

Fluxet bitumen Bindemiddel på basis af vejbitumen i henhold til DS/EN 15322. 
 
I en fluxet bitumen er viskositeten af vejbitumenen reduceret 
ved tilsætning af en relativ tungtflygtig fluxolie. 
 
Fluxet vejbitumen indeholder typisk 1-4 % af et opløsnings-
middel, som kun delvist fordamper. 
 
Fluxet vejbitumen til asfaltarbejder betegnes eksempelvis Fv9B2 
eller Fm9B2, hvor bogstaverne 'Fv' og 'Fm' står for henholdsvis 
vegetabilsk flux og mineralsk flux, tallet '9' angiver dynamisk 
viskositet i klasse 9 (30-100 Pa·s ved 60 °C) for det færdige 
produkt, 'B' angiver, at der er anvendt vejbitumen som basis for 
bindemiddel, og tallet '2' angiver et blødhedspunkt i klasse 2 
(> 35 °C). 

Modificeret fluxet bitumen Bindemiddel på basis af polymermodificeret vejbitumen i 
henhold til DS/EN 15322. 
 
Modificeret fluxet bitumen til asfaltarbejder angives med bog-
staverne 'BP', eksempelvis Fv9BP2 eller Fm9BP2. 

Varmblandet asfalt Blanding på basis af bindemiddel og tilslagsmateriale, med en 
temperatur på mindst 130 °C. 

Remixet asfalt Blanding af tilsætningsmateriale samt oprevet asfaltmateriale fra 
underlaget. 

Underlag Den asfaltbelægning som remix udføres på. 

Parcel Sammenhængende areal med samme type remix. 
 
En entreprise kan indeholde flere parceller. 
 
En parcel kan omfatte flere kontrolafsnit, eksempelvis afgrænset 
ved dagsproduktioner. 

Figur 1.1 Remix af asfalt, Anvendt terminologi 
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1.5 Referencer 

1.5.1 Normative referencer 
 
Normative referencer fremgår af afsnit 1, i Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for remix af asfalt. 

1.5.2 Vejregelreferencer 
 
Vejregelreferencer for remix af asfalt angivet nedenfor: 
 

 Udbudsforskrift, Styring og Samarbejde 

 Udbudsforskrift, Arbejdsplads 

 Fælles for vejdrift (AAB) 

 Renhold af veje (AAB) 

 Varmblandet asfalt (AAB) 

 Kørebaneafmærkning (AAB) 

 Håndbog, Afmærkning af vejarbejder m.v. 

 Vejledning. Håndtering af udbud 

1.6 Bygherrens ydelser 

Bygherren oplyser hvilket arbejde der skal udføres, herunder type af remix og mængde af 
tilsætning hhv. plus-lagsmateriale. 
 
Herudover oplyser bygherren hvor arbejdet skal udføres, og dermed også hvilket underlag der er 
for arbejdets udførelse. I den sammenhæng er det vigtigt, at bygherren gør sig klart, at asfalt-
materialet fra underlaget udgør hovedbestanddelen af den remixede asfalt. Karakteristika af den 
remixede asfalt afhænger følgelig, i væsentlig grad, af karakteristika af det eksisterende 
asfaltmateriale, idet entreprenøren alene tilsætter en mindre mængde nyt materiale, til det 
eksisterende materiale. 
 
Bygherren skal følgelig tage stilling til, om der stilles krav om gennemførelse af forundersøgelse, af 
underlaget. 
 
Af hensyn til entreprenørens mulighed for at fastlægge mixdesign, herunder gennemføre for-
undersøgelse, bør bygherren gennemføre evt. reparationer af underlaget, inden remix, hurtigst 
muligt. 
 
Ligeledes af hensyn til entreprenørens mulighed for at fastlægge mixdesign, bør bygherren give 
oplysninger om trafikbelastningen på arealet, fx i SAB. 
 
Som udgangspunkt er det bygherrens opgave at fjerne evt. kørebaneafmærkning og bevoksning. 
Bygherren kan dog vælge at lade dette arbejde udføre af entreprenøren. 

1.7 Entreprenørens ydelser 

Entreprenøren skal beskrive den løsning som tilbydes udført, herunder særligt de materialer som 
tilbydes leveret og indbygget. Det påhviler følgelig entreprenøren at forholde sig til det 
eksisterende underlag ved valg af tilsætningsmateriale. 
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Herudover påhviler det entreprenøren at føre egenkontrol med arbejdets udførelse, idet art og 
omfanget af egenkontrollen skal tilpasses det enkelte arbejde. Med henblik på, at dokumentere art 
og omfang af egenkontrollen skal entreprenøren udarbejde en kontrolplan, som skal fremlægges 
for bygherren. 

1.7.1 Forundersøgelse 
 
En forundersøgelse skal dels dokumentere art og karakter af underlaget, dels danne grundlag for 
entreprenørens valg af mixdesign. 
 
Beslutning om gennemførelse af forundersøgelse bør baseres på udstrækningen af arbejdet og 
kendskabet til underlaget. Ved mindre arbejder, og ved arbejde på et velkendt underlag, kan det 
overvejes om forundersøgelse kan undlades. 
 
Der udføres en forundersøgelse pr. kontrolafsnit. 

1.7.2 Mixdesign 
 
Valg af mixdesign påhviler entreprenøren, uanset remixtype og arbejdets størrelse. 
 
Ved mixdesign vælger entreprenøren hvilke materialer der skal anvendes som tilsætning, idet 
mængde af tilsætning fastsættes af bygherren. 
 
Ved valg af mixdesign skal entreprenøren sikre, at krav til arbejdets udførelse kan overholdes. 

1.8 Kontrolomfang 

Bygherren bør tage stilling til kontrolomfang for hvert arbejde, og fastsætte et entreprisespecifikt 
kontrolomfang, herunder om krav til dokumentation af kontrol kan skærpes eller lempes. 
 
Som udgangspunkt er grænsen mellem arbejde med kontrolomfang I og arbejde med 
kontrolomfang II fastsat til 10.000 m2.  
 
Denne grænse er valg på et erfaringsmæssigt grundlag, samt under hensyn til en rimelig 
proportionalitet mellem arbejdets størrelse og omfanget af kontrol. En dagsproduktion udgør 
typisk maksimalt 10.000 m2. 
 
For arbejder med kontrolomfang II er der skærpede krav til entreprenørens dokumentation af 
kontrol. 
 
Et sammenhængende, ensartet og homogent, arbejder med et omfang større end 10.000 m2 er 
omfattet af kontrolomfang II, uanset om det kan være udført over mere end en arbejdsdag. 

1.9 Funktionskrav 

De i AAB anførte funktionskrav gælder for hele udstrækningen, af udført remix, og de gælder i hele 
mangelansvarsperioden. 
 
Ud over krav til udseende, geometri og holdbarhed, skal de funktionelle krav medvirke til 
opretholde en trafiksikker belægning. 
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For så vidt angår lystekniske egenskaber omfatter AAB alene krav til remix-plus. Fastsættelse af et 
eventuelt krav til lystekniske egenskaber for asfaltremix, bør det nøje overvejes, herunder under 
hensyn til underlaget samt mængde og type af tilsætningsmateriale. 

2 MATERIALER 

Remix af asfalt er ikke omfattet af en harmoniseret standard. Der er følgelig vide rammer for hvilke 
krav der kan stilles til egenskaber for remix, som færdigt produkt. 

2.1 Råmaterialer 

2.1.1 Bindemidler, tilslag og additiver 
 
Bindemidler og tilslag til remix er omfattet af harmoniserede produktstandarder. Bindemidler og 
tilslag skal være CE-mærkede. 
 
Anvendes der additiver som er omfattet af harmoniserede produktstandarder, skal sådanne 
materiale også være CE-mærkede. 
 
Valg af materialer påhviler entreprenøren. 

2.1.2 Plus-lagsmateriale 
 
Som plus-lagsmateriale til remix-plus anvendes typisk SMA. 
 
SMA er omfattet af harmoniserede produktstandarder, og skal være CE-mærket. 
 
Valg af materiale og mængde påhviler bygherren. 
 
Ønskes der anvendt et andet plus-lagsmateriale end de i AAB anførte – dvs. SMA 8 og SMA 11 – 
skal specifikationer for et sådan plus-lagsmateriale angives i SAB for entreprisen. Alternative 
materialer kan fx være en AB å, AB t eller en SMA 6. 

2.2 Tilsætningsmateriale 

Tilsætningsmateriale til remix består dels af bindemiddel, dels af et bituminøst mix, af bindemiddel 
og tilslag. 
 
Valg af materialer påhviler entreprenøren, men valg af mængde påhviler bygherren. 

2.3 Remix 

Remix udføres som asfaltremix, remixbindelag og remix-plus. Krav til materialekarakteristika for 
remix afhænger følgelig af typen, og den påtænkte brug, af remixen. 
 
Valg af remix påhviler bygherren. 
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Særligt for remix-plus 
 
Ved remix-plus udføres remix af den eksisterende asfalt, og udlægning af nyt asfaltslidlag i én 
arbejdsgang. Se afsnit 1.4, Terminologi. 
 
Dette kan være en fordel hvor reduktion af arbejdstiden på vejen er vigtig – fx for minimering af 
gener for trafikafviklingen, idet der udføres to lag under ét, mod en traditionel løsning hvor to lag 
udføres hver for sig. 
 
En anden fordel ved remix-plus er, at tilvæksten i den samlede belægnings lagtykkelse er mindre, 
end ved en tilsvarende, traditionel, 2-lags-løsning. Dette kan fx være afgørende, hvor muligheden 
for tilvækst af lagtykkelsen reguleres af faste kantbegrænsninger.  
 
Ulempen ved remix-plus er dog, at der ikke kan tilsættes bituminøst mix til den remixede asfalt, 
men kun bindemiddel. 
 
Et alternativ til remix-plus kan følgelig være at udføre en asfaltremix – hvor der kan tilsættes både 
bindemiddel og bituminøst mix – efterfulgt af et traditionelt asfaltslidlag. 
 
Alt andet lige, vil en sådan alternativ løsning medføres en større tilvækst af den samlede 
lagtykkelse, men heraf også en øget tilvækst af det færdige produkts bæreevne. 
 
Ved udbud af remix og slidlag kan bygherre vælge, at lade de bydende have metodefrihed for så 
vidt angår udførelse af arbejdet som remix-plus eller som remix efterfulgt af slidlag – altså 
metodefrihed ved udførelse i én arbejdsgang eller i to arbejdsgange. Ved et sådan valg skal 
bygherre være opmærksom på, at arbejdet beskrives som ”remix og slidlag”. 
 
Herudover kan bygherre vælge at udbyde de to metoder som hinandens alternativer. For det 
danske marked vil remix efterfulgt af slidlag skulle være den egentlige ydelse, og remix-plus den 
alternative ydelse, henset til størst mulig konkurrence. 

3 UDFØRELSE 

3.1 Styring og samarbejde 

Entreprisespecifikke forhold i relation til styring og samarbejde, bør beskrives i en særlig arbejds-
beskrivelse for styring og samarbejde, som er supplerende til Almindelige arbejdsbeskrivelse, 
Styring og samarbejde – AAB. 
 
Remix af asfalt er ikke omfattet af en harmoniseret produktstandard, og kan følgelig ikke CE-
mærkes iht. en harmoniseret produktstandard. 
 
Produktionen af remix af asfalt er følgelig ikke nødvendigvis omfattet af en certificering, som sikrer 
ensartethed af produkterne, herunder ved producentens egenkontrol. 
 
Ved udbud af remix bør bygherre forholde sig til, om produktionen skal være underlagt et 
certificeret kvalitetsledelsessystem iht. DS/EN ISO 9001, og at der gennemføres produktions-
kontrol. 
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I Danmark har der ikke været kutyme for, at remix skal være underlaget et certificeret kvalitets-
ledelsessystem iht. DS/EN ISO 9001. Krav herom er følgelig ikke beskrevet i denne udbudsforskrift. 

3.2 Arbejdsplads 

Entreprisespecifikke forhold i relation til arbejdsplads, bør beskrives i en særlig arbejdsbeskrivelse 
for arbejdsplads, som er supplerende til Almindelige arbejdsbeskrivelse, Arbejdsplads – AAB. 

3.3 Klargøring af underlag 

Almindelig klargøring af underlaget påhviler entreprenøren. Klargøring omfatter typisk rengøring 
inkl. opsamling af sammenfejet materiale. 
 
Særlig klargøring af underlaget påhviler ikke entreprenøren. Særlig klargøring kan eksempelvis 
omfatte ekstraordinær rengøring efter landbrugsredskaber. 
 
Er bygherren bekendt med, at der er behov for særlig klargøring af underlaget, skal han oplyse 
entreprenøren herom. 

3.4 Oprivning 

Ved opvarmning og oprivning af asfalt fra underlaget, skal entreprenøren være opmærksom på, at 
den blivende del af underlaget ikke beskadiges. 
 
Under hensyn til korrekt oprivning og neddeling af det oprevne materiale, skal entreprenøren 
videre være opmærksom på, at der ikke sker skadelig opvarmning af den oprevne asfalt, og at der 
ikke sker knusning af sten i det oprevne materiale. 
 
Oprivning udføres typisk med et nedstik svarende til en lagtykkelse på 35 mm. 

3.5 Bituminøst mix 

Bituminøst mix består af bindemiddel og tilslag. 
 
Entreprenøren skal sikre, at bindemiddel og tilslag blandes til et homogent materiale. Det overlades 
til entreprenøren at vælge metode for produktion af bituminøst mix. 
 
Ud over homogenitet af bituminøst mix, skal entreprenøren sikre at temperaturen af bituminøst 
mix ikke medfører, at det remixede asfalt ikke kan udlægges og indbygges korrekt. 

3.6 Remixet asfalt 

Remixet asfalt består af tilsætningsmateriale og oprevet eksisterende asfalt. Tilsætning af materiale 
til det oprevne asfaltmateriale udføres i overensstemmelse med entreprenørens mixdesign. 
 
Entreprenøren skal sikre, at tilsætningsmateriale og oprevet eksisterende asfalt blandes til et 
homogent materiale. Det overlades til entreprenøren at vælge metode for produktion af 
bituminøst mix. 
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3.7 Udlægning 

Det påhviler entreprenøren at planlægge og gennemføre arbejdet på en sådan måde, at krav til det 
færdige produkt overholdes. 
 
Entreprenøren skal sikre, at der ikke sker unødige ophold i arbejdets udførelse, idet entreprenøren 
dog skal indstille arbejdet, hvis udefrakommende forhold medfører risiko for at krav til det færdige 
produkt ikke kan overholdes. Udefrakommende forhold kan eksempelvis være vejrlig, eller 
manglende tilførsel af materialer, som følge af trafikale forhold. 

4 KONTROL 

Entreprenøren skal føre kontrol med arbejdet, idet omfanget af entreprenørens dokumentation af 
udført kontrol afhænger af om arbejdet udføres iht. kontrolomfang I eller kontrolomfang II. 
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere, at anvendte materialer og udførelse af remix, er i 
overensstemmelse gældende entreprisespecifikke krav. 
 
Entreprenørens kontrol struktureres efter kontrolafsnit. Et kontrolafsnit kan maksimalt svare til 
størrelsen af én maskines dagsproduktion. 
 
Kontrol af remix udføres som en dobbeltbestemmelse, idet det udføres kontrol på materialeprøver 
udtaget fra dels den første halvdel af et kontrolafsnit dels den anden halvdel af et kontrolafsnit. 
 
Da det er kvaliteten af det færdige produkt, som er interessant, udføres der som udgangspunkt ikke 
kontrol af bituminøst mix. 
 
Der udføres ikke kontrol af CE-mærkede materialer. 
 
Ved kontrolomfang II skal entreprenøren kontrollere og dokumentere hulrum og komprimering af 
den udførte remix. 
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