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BINDEMIDDEL

Et bindemiddel er et produkt, enten naturlig eller raffinert, 
som påføres for å la tilslag partiklene feste seg sammen 

og dermed forbedre deres mekaniske motstand og holdbarhet 

Bindemidler er tilgjengelige i 
flytende, halvfast eller pulverisert form og har forskjellige opprinnelser
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➢ Tåler trafikkslitasje ➢ Unngå utvasking ➢ Motstå aldring

➢ Rask og enkel påføring ➢ Miljøvennlig ➢ Relativt billig

VIKTIGE EGENSKAPER
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PÅFØRING

Flere typer bindemidler, basert på anvendt 

prosentandel fungerer som

→ støvlindrende midler ved spraying

(gjennomtrengning 2 cm – 3 cm)

→ veistabilisatorer når de er blandet inn

(gjennomtrengning 10 cm – 20 cm)
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tradisjonelle bindemidler innnovative bindemidler

innnovative bindemidler



BINDEMIDLER TIL GROVT TILSLAG



GRUNDIG UNDERSØKELSE 

PÅ LABORATORIET
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SYKLISKE TREAKSIALE FORSØK
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GJENNOMFØRELSE AV FRYSE-TININGSSYKLER

−15 °C, 24 h 23 °C, 24 h23 °C, 5 min23 °C, 5 min
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RULLEFLASKE TESTfraksjon 8 -11 mm
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VEDHEFT



HVA BETYR ALT DETTE

I PRAKTISK?



BYGGING AV STABILISERT BÆRELAG



FREMGANGSMÅTE I VEGDESIGN, N200

Lastfordelingskoeffisienter «a» 
for å definere tykkelser for lagene i vegkroppen

De kan beregnes basert på RLTT resultater



TYKKELSE AV STABILISERT BÆRELAG, N200

fra RLTT

Lastfordelingskoeffisienter «a» 



BYGGING AV STABILISERT BÆRELAG

https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100436

https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100436
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CO2 UTSLIPP FOR Å BYGGE 1 km



PRIS FOR Å BYGGE 1 km
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