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Helstu niðurstöður 

 

 Megin tilgangur þessa verkefnis var að kanna möguleika á framleiðslu á kaldblönduðu malbiki 

með 100% endurunnu malbiki hér á landi. Prófaðar voru nokkrar tegundir af bikþeytu sem 

henta við kaldblöndun á endurunnu malbiki.  

 

 Framleiðslan fór fram með búnaði sem er til hér á landi og gekk vel. Meðferð og geymsla 

efnisins var skoðuð og aðferðir sem þekktar eru við útlögn á heitu malbiki henta við útlögn á 

efninu. 

 

 Framleidd hafa verið rúm 1800 tonn og lögð á Krísuvíkurveg og göngustíga í Grindavík. 

 

 Megin niðurstöður eru þær að úr 100% endurunnu malbiki má gera gott slitlag sem hentar á 

umferðarminni vegi, göngustíga og plön. Einnig gæti efnið hentað vel sem undirlagsmalbiks. 

 

 Verð á 100% endurunnu malbiki verður mun lægra en á nýju heitblönduðu malbiki. 

 

 Í verkefninu hefur verið þróað malbik sem er framleitt kalt og bindiefnið er bikþeyta. Með 

búnaði sem hitaði efnið að einhverju leyti upp (volgt malbik) má hugsa sér að enn betra 

slitlag fáist sem jafnvel gæfi nýju malbiki ekkert eftir í styrk og stöðugleika.  Með öðrum 

íblöndunarefnum er einnig hugsanlegt að ná slíkum áhrifum fram en það myndi hækka verðið 

nokkuð. 
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1) Inngangur 

Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas hf (MHC), hefur um árabil tekið á móti malbiksafgöngum og 

upprifnu og fræstu malbiki. Fyrstu árin var efnið eingöngu notað í fyllingar en á seinni árum hefur allt 

malbik sem til fellur með þessum hætti verið endurunnið yfir vetrartímann með steinbrjótum og 

harpað í 0-11 mm endurunnið malbik. Fyrir rúmlega áratug hóf MHC að gera tilraunir með að blanda 

endurunnið malbik í nýtt heitblandað malbik og þegar ný verksmiðja var reist árið 2008 var með 

henni sérstakur búnaður sem gerir kleyft að blanda allt að 25% endurunnið malbik í heitblandað 

malbik.   

Við efnahagshrunið hér á landi haustið 2008 dróst eftirspurn eftir heitu malbiki hratt saman og er nú 

rúmlega fjórum árum síðar enn aðeins um helmingur þess sem telja verður eðlilegt á markaðssvæði 

MHC. 

Þetta ásamt því að skil á upprifnu og fræstu malbiki hafa stóraukist eftir að bannað var að urða það 

með öðrum jarðefnum hefur leitt til þess að endurunnið malbik sem verður til á hverju ári er verulega 

meira en hægt er að nýta í heitblandað malbik. Það væri því mikill akkur í því að geta nýtt endurunnið 

malbik í aðrar verðmætar vörur og ef endurunna malbikið nýtist 100% er það mikill ávinningur.  

Ávinningurinn er peningalegur en ekki síður mikill fyrir umhverfið þar sem verðmæt hráefni sparast.  

2) Bakgrunnur verkefnis 

2.1 Endurvinnsla 

Fimm megin aðferðir hafa verið skilgreindar við endurvinnslu á malbiki.1  

• Yfirborðsjöfnun / fræsing (e: Cold Planing CP) 

• Heit endurvinnsla (e: Hot Recycling HR)   

• Heit endurvinnsla á staðnum (e: Hot In-Place Recycling HIR) 

• Köld endurvinnsla (e: Cold Recycling CR) 

• Festun og styrking (e: Full Depth Reclamation FDR) 

Innan þessara fimm aðferða eru nokkrar undiraðferðir eins og:  

• Undir flokknum heit endurvinnsla á staðnum (HIR) er:  

- Endurhitun og þjöppun (e: Surface Recycling, Resurfacing) 

- Endurblöndun (e: Remixing) 

- Endurmalbikun (e: Repaving) 

Allt eru þetta aðferðir sem eru útfærðar með langri lest tækja sem hita upp, endurmóta, skrapa eða 

tæta upp eldra malbik og leggja niður aftur ýmist með eða án nýs malbiks. 

                                                           
1 Federal Highway Administration, ARRA, “Basic Asphalt Recycling Manual” USA 2001 



  Kaldblandað malbik með 100% endurunnu malbiki 

4 
 

• Undir  flokknum kaldri endurvinnslu (CR) er:  

- Köld endur vinnsla á staðnum (e: Cold In-Place Recycling CIR) 

- Köld endurvinnsla í stöð (e: Cold Central Plant Recycling CCPR)  

Þessi síðastnefnda aðferð er sú sem notuð var og þróuð í þessu verkefni. 

Bakgrunnur þessa verkefnis er því fyrst og fremst sá að leita leiða til að nýta verðmætt hráefni sem  

fellur til við vegagerð hér á landi og hefur verið endurunnið. 

 

Mynd 1. Endurunnið malbik 

 

2.2 Kaldblandað malbik 

Á undanförnum áratugum hafa ýmsar vörur og aðferðir verið þróaðar sem flokkast undir kaldblandað 

malbik. Í þessu sambandi hafa Bandaríkin verið framarlega í þróun á bikbundnum burðarlögum, 

kaldblönduðu slitlagi og míkrómalbiki (e: micro surfacing) eins og Slurry seal.  Í Evrópu hefur einnig 

verið unnið mikið þróunarstarf með bikþeytur og þær notaðar í ýmsar kaldblandaðar vörur og 

klæðingar. Segja má að markaður með kaldblandað malbik sé að fullu þróaður með þekktar vörur og 

staðla. Á allra síðustu árum hefur þróunin verið sú að nýta tæknina í kringum kaldblandað malbik á 

100% endurunnið malbik sem hráefni. Nægir að nefna Ceka Arkema Group2 og  Colas í Sviss sem hafa  

þróað kaldblandað malbik úr 100% endurunnu malbiki. Nýjustu rannsóknir ganga svo útá að 

framleiða svokallað volgt malbik (semi- warm mix) úr 100% endurunnu efni og til dæmis með 

jurtaolíu sem viðbótar bindiefni. Einnig er verið að þróa ýmis íblöndunarefni sem virkja gamla 

bindiefnið í endurunna malbikinu. 

Á Íslandi hefur fyrirtækið Arnardalur sf unnið með kaldblandað malbik í rúma tvo áratugi og meðal 

annars blandað burðarlög og slitlög með nýju steinefni og bikþeytu og einnig unnið með 

míkrómalbik- aðferð sem nefnist Ralumac.  Arnardalur hefur yfir að ráða kaldblöndunarstöð með 

einföldum þvingunarblandara og lá beinast við að fá fyrirtækið í samstarf um þetta verkefni.  

Einnig var fengið til samstarfs fyrirtæki á Írlandi, Atlantic Bitumen sem er hluti af Colas samstæðunni, 

sem sérhæfir sig í framleiðslu á bikþeytu og hefur yfir að ráða fullbúinni rannsóknarstofu til að 

                                                           
2  Http://www.aema.org/index.php?option=com doman&task=doc view&gid=517&Itenid=211  Af vef  
 

http://www.aema.org/index.php?option=com
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rannsaka og þróa bikþeytur og kaldblandað malbik. Þangað voru send sýni af endurunnu malbiki og 

nokkrar tegundir af bikþeytu prófaðar sem kynnu að henta í kaldblöndun þess.  

3)  Rannsóknir og þróun 

Árið 2011 var hafist handa og verkefnið skilgreint. Markmiðið var að þróa kaldblandað malbik sem 

eingöngu nýtti endurunnið malbik sem ígildi steinefna. Endurunnið malbik inniheldur bindiefni  sem 

er á bilinu 5-6%. Það er þó ekki nóg til að efnið myndi harðan massa eða slitlag ef það er notað 

ómeðhöndlað. Það þurfti því að finna út hvað hægt væri að komast af með lítið viðbótarbindiefni en 

jafnframt velja það magn bindiefnis sem nægjanlegt væri svo efnið gæti flokkast sem slitlag (mikill 

burður, lítil holrýmd). Jafnframt þyrfti nýja efnið að vera meðfærilegt við útlögn með hefðbundnum 

tækjum, geymast hæfilega lengi en brotna og harðna fljótt eftir útlögn og henta við íslenskar 

aðstæður. 

Ákveðið var að hefja þróunarvinnuna með bikþeytu og voru send sýni af endurunnu malbiki til Írlands 

til að fá mat á hvaða tegundir af bikþeytu gætu hentað í verkefnið. Starfsmenn Atlantic Bitumen (AB) 

gerðu að tillögu sinni að prófa fjórar þekktar tegundir sem notaðar eru á Írlandi í kaldblöndun (sjá 

töflu 1). Blandað var 1,5% bikþeytu af hverri gerð útí endurunna malbikið á rannsóknarstofu og úr 

blöndunni steyptir kjarnar til rannsókna og þakning metinn. 

 Byrjað var á að skoða kornakúrfu og bikinnihald á endurunnu malbiki og reyndist bik vera að 

meðaltali 6,1% og meðalrakastig 4,1%. Kornakúrfan var dæmigerð 0-10 mm malbikskúrfa með frekar 

miklu fínefnainnihaldi eða 10-15% undir 0,063 mm (sjá mynd 2).  

 

Mynd 2. Dæmigerð kúrfa af endurunnu malbiki 

 

Þakningarpróf sýndi að allar tegundirnar af bikþeytu sem prófaðar voru náðu 100% þakningu á 

endurunna efnið með aðeins 1,5% bikþeytu sem gerir um 1% restbik.  Ákveðið var að gera 150 mm 
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kjarna úr blöndu af endurunnu efni með 4,2% raka og 1,5% bikþeytu og mæla stífleika ( e. Stiffness 

Modulus) við 20°C  og gera vatnsnæmnipróf með því að mæla og reikna Duriez gildi.    

 

Tafla 1. Niðurstöður fjögurra tegunda af kaldblöndun á 100% endurunnu malbiki 

 

Starfsmenn AB bentu á að styrkurinn væri góður og stífleiki einnig. Duriez hlutfallið milli styrks kjarna, 

þurr og blautur væri þó undir kröfum. Franskur staðall segir  til um að hlutfallið sé hærra en 0.7 en 

það bendir til að efnið lokist nægjanlega vel. 

Niðurstaða Atlantic Bitumen var að mæla með svokallaðri Grave emulsion (hægbrotnandi bikþeytu 

sem hentar í kaldblöndun) sem sýndi mesta styrk3. Ákvarða þyrfti frekar um magn bikþeytu og aðrar 

aðferðir.  

4) Framkvæmd 

Kaldblöndun (CCPR aðferð) byggist upp á því að fræst og upprifið malbik er endurunnið með mölun 

og hörpun og þannig sett á lager hjá blöndunarstöð. Nýtt steinefni er til staðar ef bæta þarf því við í 

uppskriftina en um slíkt var ekki að ræða í okkar tilfelli. Bikþeyta sem hentar steinefninu er framleidd 

og flutt í tankbíl að stöð. Kaldblöndunarstöð er búin vigt á færibandi og lítramæli fyrir bindiefni ásamt 

möguleika á að bæta við réttu hlutfalli af vatni til að fá stöðugt rakastig. Framleitt malbik fer beint af 

færibandi á bíl eða í haug. 

Hér á landi er til búnaður til kaldblöndunar í eigu Arnardals sf. sem var fengið til samstarfs í þessu 

verkefni. Kaldblöndunarstöðin er með svokölluðum þvingunarblandara. 

 

Mynd 3. Kaldblöndun í stöð. Tankur með bindiefni í baksýn. 

 

                                                           
3 Emulsions for cold-mix ex-situ recycling, Atlantic Bitumen Asphalt Laboratory, Feb 2012 
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Ákveðið var að framleiða bikþeytu sem er hönnuð fyrir kaldblöndun og hefur verið notuð hér á landi. 

Um er að ræða hægbrotnandi 64% bikþeytu úr stungubiki SB160/220 með 1% fluxefni.  

Fyrsta tilraunablöndun var gerð í september 2011. Ákveðið var að nota 100% endurunnið malbik eða 

ekkert nýtt steinefni, annarsvegar með 3% af bikþeytu og hinsvegar með 3,5% (samsvarar 1,92% og 

2,24 % restbindiefni þegar vatn er rokið úr).  Vegkafli til tilraunaútlagnar var valin og varð úr að lagt 

var á malarveg utan við MHC í Hafnarfirði. Blöndun fór fram á lóð MHC svo mjög stutt var að fara 

með efnið sem blandað var beint á bíla og ekið með í útlagningarvél, hefðbundna malbikunarvél. 

Útlögn og völtun gekk vel og sást ekki teljandi munur á köflum með 3% eða 3,5% bikþeytu. Við 

sjónmat eftir völtun og þegar reynt var að meta bindingu efnis á vegi var þó talið að efnið með meira 

bindiefnismagni væri ívið stöðugra og var ákveðið að við framhald tilrauna skyldi nota 3,5% bikþeytu.   

Eftir vel heppnaða  tilraun árið 2011 var sótt um rannsóknarstyrk til að halda áfram með verkefnið. 

Eins var leitað til veghaldara til að „kaupa“ verkefnið, en þegar farið er í tilraunaframleiðslu í stórum 

skala þarf varan sem slík að seljast á að minnsta kosti kostnaðarverði. Fór svo að Vegagerðin á SV-

svæði féllst á að taka þátt í verkefninu og var ákveðið að blanda og leggja út á 1 km langan kafla á 

Krýsuvíkurvegi við Seltún. Vegarkaflinn er ekki fjölfarinn en þó er vaxandi umferð ferðamanna um 

svæðið á sumrin. Til samanburðar var lögð hefðbundin tvöföld klæðing. Samhliða þessari ákvörðun 

tók Grindavíkurbær þá ákvörðun að kaupa efnið í stað hefðbundins malbiks á töluvert magn af 

göngustígum í sveitarfélaginu. Um var að ræða stíga í frjálsu landi 1,5-2 metra breiðir og voru þeir 

lagðir út með lítilli malbikunarvél og þjappaðir með litlum 1,7 tonna valtara. Ákvörðun 

Grindavíkurbæjar byggðist á umhverfisstefnu bæjarins sem vill stuðla að notkun umhverfisvænna 

vara eins og mögulegt er.   

Eftir reynslu ársins 2011 var ákveðið að blanda 3,5% bikþeytu í malbikið og fór framleiðslan fram í lok 

ágúst og byrjun september. Sömu tæki og áður voru notuð við blöndun og sömu tæki við útlögn á 

Krýsuvíkurvegi og árið áður í fyrsta tilraunakaflanum.  Framleidd voru 836 tonn af kaldblönduðu 

malbiki með 3,5% bikþeytu og lögð út á Krýsuvíkurveg á 2 dögum í lok ágúst. Framleidd voru 1050 

tonn af sama efni og lagt út á nokkra mismunandi göngustíga í Grindavík á 4 dögum í byrjun 

september. Hluti af því efni sem lagt var út í göngustíga var lagerað í haug eftir blöndun í þrjá 

sólarhringa og hafði það lítil áhrif á gæði útlagnar. 

 

Mynd 4. Yfirborð göngustígs eftir völtun 
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Mynd 5. Útlögn í Krýsuvík hefst 

 

Eins og áður sagði gekk útlögn í öllum tilfellum vel. Útlögð þykkt var nokkuð mikil eða um og yfir 7 cm 

en útreiknað magn reyndist vera um 135 kg/m2 þjappað.  Lagt var beint á heflað og þjappað púkk en 

hluti verkefnisins fyrir Vegagerðina gekk útá að leggja bundið slitlag með þessari aðferð fyrir sama 

einingaverð og annars væri fyrir jöfnunarlag og tvö lög af klæðingu. Vegna grófleika í undirlagi er 

líklegt að útlögn hafi orðið heldur ósléttari en hefði annars getað orðið. Sérstaklega þegar leið á 

útlögn seinni akreinar þar sem púkkið hafði keyrst nokkuð uppúr veginum vegna umferðar. Þjöppun 

gekk vel en valtað var með hefðbundnum malbiksvalta með gúmmíhjólum að framan. 

 

Mynd 6. Yfirborð á seinni akrein varð nokkuð gróft vegna umferðar 

 

 

Á Krýsuvíkurvegi er nokkur umferð og var því ákveðið að yfirsprauta slitlagið með 200-250 kg/m2 af 

venjulegri límingarbikþeytu til að tryggja lokun yfirborðsins. Var það gert nokkrum dögum eftir 
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útlögn.  Á göngustíga á ekki að vera þörf á slíkri yfirborðsmeðhöndlun en verður metið eftir fyrsta 

vetur, hvernig yfirborð lítur út. 

 

Mynd 7. Yfirsprautun með bikþeytu í gangi 

 

5) Niðurstöður 

Tekin voru nokkur sýni af hinu kaldblandaða efni. Hluti sýna var sendur til Írlands en hluti þess nýttur 

til rannsókna á rannsóknarstofu MHC í Hafnarfirði. Borkjarnar voru teknir úr malbikinu sem lagt var 

2011 ári seinna og voru þeir þéttir og lokaðir og náðust upp í fyllri þykkt eða um 5 cm.  Reynt var að 

taka borkjarna úr malbikinu sem lagt var út haustið 2012 tveimur vikum eftir útlögn en malbikið hafði 

þá ekki tekið sig (harðnað) nema um 1,5-2 cm frá yfirborði. Það verður að teljast eðlilegt þar sem 

kaldblandað malbik með bikþeytu þarf nokkrar vikur til að taka endanlegan styrk og því lengur sem 

kaldara er í veðri. Þar sem efnið var lagt frekar seint út að hausti var fullur styrkur ekki kominn fram 

þegar borkjarnar voru teknir. Teknir verða borkjarnar á ný sumarið 2013 til rannsókna. 

 

Mynd 8. Borkjarnar úr útlögn í Krýsuvík 2012 
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5.1 Kaldblandað malbik 

Helstu niðurstöður rannsókna Atlantic Bitumen (AB) á kaldblandaða efninu voru þær að bikinnihald 

væri alls 8,1% sem er meira en æskilegt er. Rakastig mældist 4,4% sem er dæmigert fyrir slíkt efni. 

Eðlisþyngd mældist 2400 kg/m3. Efniskúrfan væri í heildina frekar fínefnarík miðað við t.d franska 

staðla um kaldblandað malbik.4 

Þá voru gerðar kjarnar til rannsókna á stífleika og vatnsnæmi og það borið saman við rannsóknir frá 

árinu áður. 

 

Tafla 2. Niðurstöður íslenskrar  kaldblöndunar  með 100% RAP frá 2012 í samanburði við 

prófanir frá árinu 2011 

 

Í töflu 2 sjást niðurstöður mælinga á stífleika og vatnsnæmni fyrir kaldblandað malbik sem blandað 

var hér á landi haustið 2012 og sent til Írlands. Samanburður er við blöndur úr samskonar efni, það er 

endurunnu malbiki sem sent var til Írlands haustið 2011 en blandað þar á rannsóknarstofu við fjórar 

mismunandi bikþeytur.  Sérstaklega ber að athuga að írsku blöndurnar eru aðeins með 1,5% bikþeytu 

sú íslenska 3,5% miðað við þyngd. 

Helstu niðurstöður úr rannsóknum á kjörnum sem gerðir voru úr efninu frá 2012 voru þær að stífleiki 

(e: Stiffness Modulus) mældist aðeins 660 MPa sem telst vera í lægri kantinum. Mun lægra en árið 

áður í tilraunablöndum. Ástæðan er liklega sú að bikinnihaldið er mjög hátt eða 8,1% og fínefni frekar 

mikil. Hér þarf að hafa í huga að 3,5% bikþeyta í blöndunni skilur eftir 2,2% svokallað rest- bindiefni 

og endurunnið malbik hefur mælst með á bilinu 4-6% bindiefni. Sýnið sem var sent til Írlands er því 

nálægt hámarksbindiefnisinnihaldi. 

Engar kröfur eru í írskum stöðlum um lágmarks gildi á stífleika. Mat starfsmanna  AB var það að þrátt 

fyrir lágt gildi gæti þessi kaldblöndun hentað vel fyrir íslenskar aðstæður (veður) og litla umferð. 

Einnig bent á að lágur stífleikastuðull bendi til aukins sveigjanleika efnisins til dæmis gagnvart 

                                                           
4 Ex-situ recycled Cold-mix Asphalt, Atlantic Bitumen Asphalt Laboratory, Nov 2012 
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frostsveiflum og þannig gegn sprungumyndun. Athuga þarf betur hvort aðrir staðlar gefi upp 

lágmarksgildi fyrir stífleika. 

Vatnsnæmniprófið var gert á sama hátt og árið áður með Duriez prófi á styrk kjarna, þurrum og 

blautum. Duriez hlutfallið reyndist vera 0,75. Hér eru til franskir staðlar um kaldblöndun sem hægt er 

að bera sig saman við en þar er krafa um lágmarksgildi 0,7. Styrkur ( Duries þurr styrkur) er  yfir 20kN 

en lágmarkskrafa í franska staðlinum er >15.1. Sjá töflu 2. Niðurstaða AB að kaldblandaða efnið væri 

með hátt viðnám gagnvart skemmdum vegna vatnsálags.  

Heildarniðurstaða þeirra er því að efnið geti verið gott efni sem slitlag á vegi með litla umferð. En 

vegna mikils bikinnihalds og fínefna væri þó hætta á hjólfaramyndun við mikla þungaumferð. 

 

5.2 Borkjarnar þjappaðir á rannsóknarstofu 

Á rannsóknarstofu MHC í Hafnarfirði voru þjappaðir kjarnar til skoðunar og geymslu úr kaldblandaða 

efninu. Efnið var þjappað kalt og svo annars vegar hitað að 50°C og hinsvegar 100°C fyrir þjöppun. 

Niðurstöður (sjónmat) voru nokkuð athyglisverðar. Allir kjarnar voru þéttir, heilir og mjög 

sannfærandi sem sýni úr slitlagi en eftir því sem efnið var heitara við þjöppun urðu kjarnarnir lokaðri. 

Kjarnar þjappaðir eftir hitun uppí 100°C eru mjög þéttir og lokaðir og líkjast helst kjörnum úr 

heitblönduðu 8 mm slitlagsmalbiki (SL8) 

 

Mynd 9. Kjarnar þjappaðir við 10°C 
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Mynd 10. Kjarnar þjappaðir eftir 50°C upphitun 

 

 

 

Mynd 11. Kjarnar þjappaðir eftir 100°C upphitun 

 

Þetta er vísbending um að sé endurunna malbikið hitað upp, fyrir eða eftir íblöndun á nýju bindiefni 

verði það ennþá líkara venjulegu malbiksslitlagi. Þetta í takt við þróun erlendis til dæmis í Sviss þar 

sem volgt malbik er framleitt úr 100% endurunnu efni . Áhugavert væri að halda áfram með verkefnið 

á þessum nótum. Bæði þarf að kynna sér aðferðir við upphitum á volgu malbiki og yfirfæra þær á 

íslenskar aðstæður og kanna hvernig efnið þolir flutninga og útlögn. 

Einnig þarf að skoða ný efni sem eru komin á markaðinn sem „endurlífga“ gamla bikið í endurunna 

malbikinu en slík efni hafa lítið sem ekkert verið reynd hér á landi. 
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5.3 Úttekt á yfirborði mars 2013 

Eftir veturinn 2012-2013 var farin vettvangsferð til skoðunar á  ástandi kafla sem lagðir voru út 

haustið 2012. Skoðun var eingöngu sjónmat og fór fram í lok mars 2013. Við skoðun á göngustígum í 

Grindavík kom í ljós að yfirborðið er jafnt og allt óskemmt, það er orðið mjög hart og líkt venjulega 

malbiki.  

Við skoðun á vegarkafla í Krýsuvík í mars 2013 kom í ljós að malbikið er orðið mjög hart og hefur tekið 

fullan styrk. Hluti kaflans lítur mjög vel út og yfirborðið eins á heitblönduðu venjuleg malbiki. 

Hinsvegar komu einnig í ljós nokkrar skemmdir á hluta vegarkaflans líklega eftir snjótönn.  

Sérstaklega eru skemmdir áberandi á kafla sem var ósléttari en æskilegt var eftir útlögn og þjöppun,  

eða á vinstri akrein horft frá Krýsuvík til Hafnarfjarðar. Púkkið (undirlagið) á þeirri akrein sem lagt var 

á seinni daginn var orðið nokkuð ýft vegna umferðar eins og áður hefur komið fram. Eftir útlögn var 

yfirborðið ósléttara en æskilegt er og hugsanlegt að snjóruðningstæki hafi náð að skemma yfirborðið 

vegna þess. 

 

Mynd 12. Heilt og þétt yfirborð 

 

 

Mynd 13. Skemmdir í yfirborði 

 

 

 

  



  Kaldblandað malbik með 100% endurunnu malbiki 

14 
 

 

6)  Umræða  

Niðurstaða verkefnisins er að einfalt er að blanda og leggja út kaldblandað malbik með bikþeytu hér á 

landi. Þá er einsýnt að kaldblandað malbik úr 100% endurunnu efni getur verið ódýr og góð lausn. 

Ljóst er að efnið sparar notkun á náttúrulegu hráefni, eða allt að 100% af steinefni og 60-70% af 

bindiefni sem annars þyrfti að nota í sambærilegt verkefni. Sýnt hefur verið fram á að kaldblandað 

malbik hentar vel í göngustíga og einnig á umferðarminni vegi en skoða þarf betur ástæður skemmda 

á yfirborði útlögn í Krýsuvík áður en lengra er haldið. 

 Takmarkanir eru þó á hversu hagkvæm notkunin er og miðast í raun eingöngu við höfuðborgar- 

svæðið eins og staðan er núna. Safna þarf saman malbiki til endurvinnslu á einn stað og vinna það 

þegar magn er orðið nægjanlegt svo vinnslan sé hagkvæm. Þetta er hinsvegar vel hægt að gera og 

rétt að hvetja sveitarfélög til að huga að því að safna á einn stað malbiksúrgangi. Leggja ber áherslu á 

að nýta malbiksúrgang, ef ekki í ný burðar- eða slitlög, þá að minnsta kosti malað niður í efra 

burðarlag undir nýtt slitlag. Þar sem hægt er að nýta endurunnið malbik í nýtt heitt malbik verða þó 

verðmætin mest. 

 Besti tíminn til að blanda og leggja kaldblandað malbik er fyrrihluti sumars vegna eðlis bikþeytunnar 

sem þarf nokkurn tíma við sæmilega hátt hitastig (> 10°C) til að brotna og binda sig alveg og þar með 

ná upp fullum styrk.   

Helstu samstarfsaðilar verkefnisins voru Arnardalur sf, Colas Danmark, Colas Írland, Grindavíkurbær 

og Vegagerðin og eru þeim færðar bestu þakkir fyrir samstarfið. 

31. mars 2013,  Sigþór Sigurðsson 
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