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1. Indledning 

Efter aftale med Grf. Valhals vejvedligeholdsansvarlige bestyrelsesmedlem, Niels V. Haar Sø-

rensen, har Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg, den 10. maj 2017, sammen med grund-

ejerforeningen gennemført en visuel gennemgang af vejbelægningerne på de vejstrækninger, 

som Grf. Valhal har vedligeholdelsespligt for. Det drejer sig konkret om følgende strækninger 

i København S: 

 Luganovej 

 Rialtovej  

 Rubikonvej 

 Ætnavej  

 

Strækningerne er gulmarkerede på nedenstående oversigtskort.  

Samlet længde/areal er oplyst til ca. 650 m hhv. 4.600 m², hvilket stemmer overens med 

Teknologisk Instituts opmåling. 
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2. Baggrund og formål 

Det er oplyst af grundejerforeningen, at Valhal’s veje er af ældre og ukendt opbygning. Det 

formodes, at belægningerne er opbygget med nogle relativt tynde asfaltlag, udlagt ovenpå et 

et underlag af makadam (specielt, skærverigt grusbærelag). Det er af grundejerforeningen 

oplyst, at vejbelægningen formodentlig er mere end 30 år gammel. Der er mange steder 

udført lapper med overfladebehandling (med sten nedtrykket i bitumenklæber).  

Det skal indledningsvis understreges, at der ikke er foretaget nogen form for prøveophugning, 

opgravning eller lignende, hvorfor belægningernes eksakte lagtykkelser og underlag ikke er 

kendt. 

Opgavens formål er at foretage en visuel tilstandsvurdering af grundejerforeningens vejbe-

lægninger med henblik på at give grundejerforeningen et overblik over skønsmæssigt nød-

vendige vedligeholdstiltag samt skønsmæssige relaterede omkostninger. Ved den visuelle 

gennemgang er der desuden set på vejenes fortovsbelægninger og kantsten med henblik på, 

i overordnede vendinger, at beskrive disses tilstand. 

3. Besigtigelse og tilstandsregistrering  

Teknologisk Institut har v/ faglig leder Ole Grann Andersson og konsulent Kamilla Mercedes 

Kuld, den 10. maj 2016 gennemgået grundejerforeningen Valhal’s vejbelægninger og fortove 

sammen med grundejerforeningens vejvedligeholdsansvarlige bestyrelsesmedlem Niels V. 

Haar Sørensen. Ved besigtigelsen konstateredes følgende: 

3.1. Generelt: 

Besigtigelsen blev foretaget om morgenen tirsdag den 10. maj 2017 under begyndende op-

tørrende vejrforhold. Revner og krakeleringer fremtræder derfor ikke helt så tydeligt på de 

efterfølgende fotos, som de ville gøre med lidt mere optørring efter en regnbyge, men giver 

dog et ganske godt billede af de meget omfattende revner og krakeleringer, der forekommer 

på alle vejene. De ældre veje har et ”bulet”, ujævnt og afrundet profil. Der er udført ha-

stighedsregulerende ”pudebump” på vejene omkring de skærende vejkryds, hvilket synes at 

fungere fornuftigt. Der er ikke foretaget belægningsforstærkning i forbindelse med bumpenes 

etablering, men der ses kun meget begræsnet omfang af belægningsnedbrydning umiddelbart 

før/efter bumpene.Som ovenfor nævnt er alle belægninger af ældre dato og fremtræder der-

for generelt som slidte, med omfattende revner, krakeleringer, lapper, sætninger og ujævn-

heder. Der synes især at være intense krakeleringer i vejkrydsene og i indersiden af sving 

ved kryds, men udbredelsen af krakeleringer synes generel i bredde/længde for alle vejene. 

Den (formodet) anvendte makadam-opbygning med relativt tynde asfaltlag viser flere steder 

afskalninger, ligesom der ses brostensborter under den afskallede tynde asfalt langs kantsten.  

Fortovsarealerne er tilsvarende af ældre dato, og for de fleste vejstrækningers vedkommende 

er kantstenslysningen (granitsten) meget varierende og kantstenene ”vakler” mange steder 

og skubbes ind mod kørebanen af trærødder (gamle, flotte allé-træer) eller græs/ukrudtsbe-

voksning, som ikke er fjernet. Fortovsfliserne er i det væsentlige også af ældre dato og udviser 

flere steder opskydninger, som færdselsmæssigt er uheldige, ligesom græs-/ukrudtsbekæm-

pelse langs fortove en del steder er mangelfuld. Fortovsborter mellem fortovsfliser og kant-

sten varierer mellem græsrabatter og (nedslidte, krakelerede) asfaltborter.  
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3.2. Belægningstilstand og konstaterede skader/problemer: 

I forbindelse med den visuelle gennemgang er følgende observeret: 

 

3.2.1. Rialtovej: 

 
Foto 1: Rialtovej set fra Backersvej mod vest. Vejen fremtræder, som de øvrige veje i grund-

ejerforeningen meget slidt, med mange krakeleringer, revner og lapper. Kantstenene varierer 

på alle veje en del i lysningshøjde og er mange steder skubbet ind mod kørebanen, især i 

forbindelse med vejtræers rødder.  

 
Foto 2: Vejbelægningen består tilsyneladende af makadam-skærvebærelag med ret tynde 

asfaltlag ovenpå. Langs kantstenene ses mange steder en 2-3 stens bred brostensbort, som 

i de fleste tilfælde er gemt under et ganske tyndt asfaltlag, som visse steder skaller af. 
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Foto 3: Krydset Rialtovej/Rubikonvej. Der forekommer nyere bump flere steder på vejene. 

En del revner og krakeleringer i vejkrydset. Enkelte revner er søgt lukket med revneforseg-

ling, men der ses også en del OB-lapper (”OB”: Overfladebehandling med løse sten trykket 

ned i bitumenklæber). 

 
Foto 4: Kryds Rialtovej/Rubikonvej. Krakeleringer omkring dæksel og i krydset generelt. 
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Foto 5: Ved udkørslen fra Rubikonvej til Rialtovej ses omfattende krakeleringer. 

 

 
Foto 6: Rialtovej: Kantstenene ”vakler” og flere skubbes ud i kørebanen af græsbevoks-

ning/ukrudt. Lysningshøjden (kantstenenes ”frihøjde”) varierer meget. Det er vigtigt at 

græsrabatterne vedligeholdes og at ukrudt brændes bort. 
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Foto 7: Rialtovej er mellem Rubikonvej og Ætnavej spærret med pullerter. Ingen gennem-

kørende trafik. I bagvedliggende kryds (Ætnavej) ses lapper og krakeleringer. 

 

 
Foto 8: Rialtovej ved Luganovej mod vest. Omfattende krakeleringer, lapper og ujævne 

kantsten, der visse steder er kørt ned. 
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Foto 9: Rialtovej fra Kastrupvej mod øst: Trods omfattende lapper også en del krakelering. 

 

3.2.2. Rubikonvej 

 
Foto 10: Rubikonvej set fra Rialtovej mod syd. Omfattende krakeleringer og mange lapper. 
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Foto 11: Rubikonvejs udmunding i Rialtovej (set mod øst). Der ses en del vildrevner/krake-

leringer. Specielt i indersiden af svinget er der krakeleringer og en underliggende brostensbort 

kommer til syne under det øverste, tynde asfaltlag. Bemærk også kantstenslysningen. 

     
Foto 12 og 13: Kantstenene på Rubikonvej ”vakler” og skubbes ud af de store allé-træers 

rødder – et fænomen som går igen på øvrige veje. 
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3.2.3. Luganovej 

 
Foto 14: Luganovej fra indkørslen ved Backersvej set mod vest. Omfattende krakeleringer. I 

midten en OB-lap (overfladebehandling), som givetvis dækker over flere krakeleringer. I bag-

grunden ses bumpet ved Rubikonvej. 

 
Foto 15: Lidt nærmere ovennævnte bump ses det videre og omfattende krakeleringsmønster 

tydeligt. 
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Foto 16: I højre (nordlige side) ses adskillige slaghuller hvor den tynde asfalt er afskallet. 

Bemærk også brostensborten under den tynde asfalt. 

 

 
Foto 17: Samme vejtræ som foto 16: Bemærk hvordan trærødderne skubber kantsten og 

brosten op og givetvis også medvirker til krakeleringer i kørebanen. 
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Foto 18: Luganovej fra Rubikonvej mod vest. Krakeleringer omkring brønddæksel. Omfat-

tende nedbrud og OB-lapper. Tilgroede græsrabatter mellem fortov og kantsten medvirker til 

at skubbe kantstenene ud og ukrudt mellem kantsten og i asfaltkant nedbryder asfalten. Det 

er vigtigt at ukrudtsbekæmpe med egnede midler, f.eks. gasbrænder. 

 
Foto 19: Luganovej er også midtpå spærret for gennemkørende trafik med pullerter. Bemærk 

omfattende krakeleringer og talrige OB-lapper. Belægningsoverfladen er gammel og udtørret, 

formodentligt en ældre OB-belægning. 
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Foto 20: Luganovejs vestlige ”knæk”: Ligeledes omfattende krakeleringer og varierende 

kantsten. På tværs en lap i grovere asfalt fra en forsyningslednings- 

opgravning. Ukrudtsbevoksning i kørebanekant nedbryder belæg- 

ningen yderligere. 

 
Foto 21: Luganovej set fra ”knækket” i retning nord. Mange krakeleringer og specielt omfat-

tende krakelering i indersiden af svinget. Vildtvoksende græs/ukrudt medvirker til hurtig 

nedbrydning. 
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Foto 22: Luganovejs nord/sydgående del, set fra Rialtovej mod syd. Omfattende krakeleringer 

og mange lapper. Stærkt varierende kantstenslysning. Kantsten skubbet ud af trærødder. 

Græs-/ukrudtsbevoksede kantsten og kørebanekanter medvirker til nedbrydningen. Brønden 

tv. synes at have sat sig i fht. kørebanen. 

 

3.2.4. Ætnavej 

 
Foto 23: Ætnavej set fra Rialtovej mod syd. Omfattende krakeleringer (især i billedets venstre 

side) og OB-lapper. 
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Foto 24: Ætnavej set mod syd. Også den sydligste del er plaget af omfattende revner/krake-

leringer, OB-lapper og enkelte nyere asfaltlapper. 

 
Foto 25: Græsset vokser igennem kantstenene og står højt i kørebanekanten, hvor det med-

virker til at nedbryde den gamle belægning. 

 
Foto 26: Én lastbil giver lige så meget vejslid som 10.000 personbiler. På grundejerforenin-

gens veje, som ikke tillader gennemkørsel, er renovationsbilen dog givetvis den hyppigst 

forekommende lastbil på vejen. 
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3.3. Fortove 

Fortovsarealerne findes på begge sider af 

vejene og består af ældre betonfliser, lagt i 

enkelt flisegang med borter af enten græs 

eller asfalt. Flisegangene ligger overordnet 

set jævnt og lige. Ligeledes er fliserne over-

ordnet set i god stand. Der fremgår kun re-

lativt få knækkede fliser, typisk i forbin-

delse med overkørsel fra vej til parcel.  

 

 

Visse steder har vejtræernes rødder skubbet fliser opad, 

så der opstår krængninger. Disse krængninger kan være 

uhensigtsmæssige, da de dels åbner belægningen for 

yderligere bevoksning og vandsamling med forøget ned-

brydning til følge og dels skaber krængningerne kanter 

som fodgængere kan snuble over. 

 

 

 

 

 

 

 

Krængninger i fliserne ses også enkelte ste-

der i forbindelse med overkørsler fra vej til 

parcel og ved overgang fra fortov til vej til 

fortov.  
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De steder hvor flisegangen er omgivet af græs, tilrådes det at skære kanter fri. Det vil øge 

belægningens holdbarhed. Ligeledes tilrådes det at den vertikale bevoksning (hække/buske) 

visse steder skæres til, så fremkommeligheden øges og ukrudt langs fliserne bedre kan be-

kæmpes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle steder er flisegangen omgivet af as-

faltborter, som er krakeleret eller revnet 

og derved skaber grobund for uønsket be-

voksning. Disse steder bør istandsættes 

eller som minimum ukrudtbekæmpes 

jævnligt.  

 

3.4. Konklusion på tilstandsvurdering af vejbelægninger, kantsten og fortove 

Konklusionen på den gennemførte tilstandsvurdering er følgende: 

Vejbelægningen er generelt af ældre (ukendt) dato og lider af omfattende krakeleringer og 

revner. Der er udført talrige lapninger med såvel varm asfalt som med overfladebehandling 

(OB). Flere lapper/reparationer er udført i forbindelse med opgravninger, antageligvis for sor-

syningsledninger, men flertallet er udført som belægningsvedligehold. De omfattende lapper 

vidner om at de konstaterede revne- og krakeleringsproblemer antageligvis har stået på i en 

længere årrække.  

 

Det antages, at vejbelægningen består af relativt tynde asfaltlag, udlagt ovenpå et makadam 

skærvebærelag. Dette bekræftes bl.a. ved besigtigelse af lagtykkelser ved de konstaterede 

slaghuller. Langs kantstenene er der yderst i kørebanen placeret to rækker brosten (antagelig 

som vandrende og kørebanebort), som på store dele af vejarealerne er dækket af et ganske 

tyndt lag asfalt, der pletvis skaller af. Belægningen fremtræder i øvrigt generelt lidt ujævn/bu-

let og med et ”krumt” vejprofil. Da der er tale om lukkede veje i en stillevejszone er jævnhe-

den dog næppe kritisk i sig selv, hvis der ikke samler sig større vandpytter. 
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Det er essentielt for traditionel vejbygning, at det øverste slidlag holdes intakt. Hvis der med 

tiden opstår revner og krakeleringer, der tillader vandnedsivning, vil der med stor sandsyn-

lighed opstå blødgøring af underliggende gruslag og råjord, med sætninger og nedbrud til 

følge. Det er derfor vigtigt, at slidlagets tæthed – og dermed beskyttende ”paraplyfunktion” 

holdes intakt. Trods omfattende men hovedsageligt ældre lapper forekommer der krakelerin-

ger og revner i stort omfang på alle grundejerforeningens veje. Dette indebærer risiko for 

accelererende nedbrydning og yderligere bæreevnesvigt. 

 

Vejene er alle forsynet med granitkantsten. Lysningshøjden på kantstenene (”frihøjde” over 

asfalt) varierer en hel del. Kantstenene ”vakler” og skubbes mange steder op og/eller ud mod 

kørebanen. Dette skyldes først og fremmest de ældre (men meget flotte) allé-træers rødder. 

Der er dog også en del tilfælde, hvor kantstenenes placering påvirkes af græs- og ukrudts-

bevoksning, som ligeledes medvirker til at nedbryde asfaltbelægningen langs kantstenene. 

 

Det samlede vejareal er oplyst til ca. 4.600 m², hvoraf skønsmæssigt mere end halvdelen 

lider i større eller mindre omfang af krakeleringer og revner. 
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4. Forslag til istandsættelse 

4.1. Generelt 

Det er Teknologisk Instituts opfattelse, at den overvejende del af krakeleringerne i asfaltbe-

lægningerne skyldes ælde og/eller bæreevnesvigt. Asfaltens bindemiddel, bitumen, bliver 

med tiden sprødt fra påvirkninger fra vind og vejr og mister sin oprindelige smidighed og 

sammenhængskraft. Ofte opstår krakeleringerne på boligveje som ældningsrevner, som åb-

ner op for vandnedsivning og deraf efterfølgende yderligere nedbrydning. 

Det bør indledningsvis undersøges, om nogle af de konstaterede krakeleringer og sætninger 

i kørebanearealerne kan stamme fra sætninger i underliggende kloakledninger. Dette kan 

f.eks. baseres på at sammenholde de kommunale optegnelser af kloakledninger og andre 

forsyningsledninger med overfladeskaderne. Ved sammenfald kan der efterfølgende foretages 

nærmere undersøgelser af de enkelte skader. Ifald der er sket sætninger, der kan henføres 

til svigt i de offentlige forsyningsledningers konstruktion eller tilstand (utætte eller kollapsede 

rør, mangelfuld komprimering omkring rør etc.), bør selskaberne (medvirke til at) udbedre 

disse fejl og mangler. 

Det anbefales, at der forud for endeligt løsningsvalg og igangsættelse af belægningsarbejder 

indhentes pristilbud fra minimum to-tre forskellige belægningsentreprenører, for at få et ri-

meligt prisgrundlag før kontraktindgåelse. En oversigt over mulige asfaltentreprenører kan 

f.eks. findes på Asfaltindustriens hjemmeside: www.asfaltindustrien.dk. Såfremt der samti-

digt ønskes foretaget fortovs- og kantstensarbejder, kan det anbefales, at der anvendes én 

entreprenør til det hele, som efterfølgende evt. anvender underentreprenører til fortove/kant-

sten. Herved sikres, at grundejerforeningen kun skal henvende sig ét sted, og at arbejdets 

gennemførelse og kvalitet ikke kuldsejler som følge af flere samtidigt tilstedeværende entre-

prenørers manglende koordinering, ligesom der ved eventuelle efterfølgende reklamationer 

kun skal rettes henvendelse til hovedentreprenøren. 

Det skal for god ordens skyld understreges, at de i det efterfølgende oplistede løsningsforslag 

blot er baseret på skønsmæssige vurderinger ud fra den visuelle tilstandsregistrering, med 

forbehold for underlagets bæreevne, opbygning og tilstand, afvandinsgforhold etc., da der 

ikke er foretaget bæreevneundersøgelser, analyser eller opboringer, ligesom lagtykkelser 

m.v. ikke er kendt.  

4.2. Særligt om makadam bærelag 

En problemstilling, der skal tages særlig hensyn til ved løsningsvalg, er den formodede be-

lægningsopbygning med tynde asfaltlag udlagt oven på et makadam skærve- eller singels-

bærelag. (Hvis de anvendte sten er knuste, kaldes det skærvemakadam. Er der derimod tale 

om uknuste sten kaldes det singelsmakadam. Skærvemakadam er den stærkeste variant).  

Makadam belægning (som er navngivet efter en skotsk vejingeniør, MacAdam) fremstilles ved 

at udlægge et lag grove sten, som efterfyldes med finere sten og til sidst fint sand, som 

vandes ned imellem stenene og tromles. Den trinvise opbygning sikrer en god sammenkitning 

og stabilitet, men er en arbejdstung proces, som derfor sjældent anvendes nu om dage. 

Makadam blev tilbage før ca. 1960 anvendt i stort omfang til danske veje og er en relativt 

stærk belægning – ofte stærkere end stabilt grus - så længe man sikrer, at det overliggende 

asfaltlag er tæt. 

http://www.asfaltindustrien.dk/
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Udfordringen ved reparation af asfalt ovenpå makadam er, at man ved fræsning skal sikre, 

at der ikke rives asfaltflager af, som er sammenkittet med toppen af makadam-belægningen. 

Hvis makadam-belægningens top bliver løs, vil det være vanskeligt at udbedre den efterføl-

gende. På større arealer, hvor der måtte være bæreevnesvigt, kan man vælge at udskifte 

makadam-laget med stabilt grus, men dette kræver formodentligt, at der også afgraves rå-

jord og etableres et nyt bundsikringslag under stabiltgruslaget. Reparationen kan således 

nemt gribe om sig og medføre større omkostninger end først antaget, ligesom der kan være 

risiko for omfattende afgifter for at komme af med den afgravede råjord under vejen. Det er 

derfor økonomisk hensigtsmæssigt at vælge løsninger, hvor makadam-laget så vidt muligt-

bevares.  

Det vurderes umiddelbart muligt at udskifte revnet asfalt på delarealer i vejbelægningen, men 

meget store udskiftninger skal udføres med stor varsomhed, ligesom der ikke bør tillades 

færdsel på midlertidig blotlagt makadam-belægning (for bedst muligt at sikre sammenhæn-

gen). 

4.3. Løsningsforslag til istandsættelse 

4.3.1. Den sikre løsning: Rekonstruktion 

Ved nyanlæg vil der normalt kunne påregnes en levetid for et nyt pulverasfaltslidlag i størrel-

sesorden ca. 20-30 år, hvis trafikken hovedsagelig består af personbilstrafik, suppleret med 

en ugentlig renovationsbil. I forbindelse med belægningsrenoveringsarbejder er levetiden dog 

væsentligt influeret af underlagets tilstand, omfang af revner og krakeleringer, hård-

hed/sprødhed, alder, opbygning og bæreevne, samt at vejafvandingen fungerer tilfredsstil-

lende, så der ikke er risiko for opblødning eller frostskader. 

Som det fremgår af tilstandsvurderingen er der konstateret krakeleringer i udbredt omfang 

på grundejerforeningens veje. Belægningens tykkelser og underlagets bæreevne er ikke 

kendt, men kan eventuelt bestemmes ved opboring samt bæreevnebestemmelse med fald-

lodsmåling forud for igangsættelse af større belægningsarbejder. 

Den mest sikre løsning vil naturligvis være at gennemføre en total rekonstruktion, hvor den 

gamle asfalt fjernes, hvorefter den underliggende, gamle makadam belægning ligeledes fjer-

nes. Det må antages ud fra vejens alder, at der ikke forefindes underliggende bundsikrings-

grus, hvorfor der yderligere må påregnes afgravning af en del af den underliggende råjord. 

Herefter kan der foretages en opbygning bestående af f.eks. 25 cm bundsikringsgrus, 15 cm 

stabilt grus, 8 cm GAB I bærelag afsluttet med 2 cm pulverasfalt slidlag. En sådan ny belæg-

ning vil teoretisk kunne klare indtil 75 lastbiler i døgnet og vil forventeligt kunne opnå en 

levetid på indtil 30 år. 

Samtidigt tages de gamle granitkantsten op og renses af, for efterfølgende at blive gensat i 

korrekt højde, når rodbeskæring af trærødder er foretaget. Som alternativ til kantstensrens-

ning kan bortsalg og erstatning med betonkantsten overvejes som en billigere, men mindre 

æstetisk løsning. 

Ovennævnte rekonstruktionsløsning indebærer dog skønsmæssigt en så stor samlet omkost-

ning, at det næppe vil være økonomisk realistisk at gennemføre den totale rekonstruktion. 
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4.3.2. Billigere løsninger 

En levetidsmæssig ideel løsning kunne være at udlægge ca. 5 cm nyt forstærkningslag med 

asfaltbeton på hele kørebanearealet, men dette er der ikke tilstrækkelig kantstenshøjde til at 

gennemføre og ville formodentlig kræve omlægning af både kantstens- og fortovsniveau. 

En billigere løsning vil være at affræse de værste områder med krakeleret asfalt ved ”bassin-

udskiftning”, hvor der affræses 5 cm asfalt (hvor muligt) og ilægges ny GAB 0 bærelagsasfalt 

(”GAB 0” er en betegnelse for Grus Asfalt Beton bærelag i den mest bindemiddelrige kvalitet). 

Det foreslås her, at de værste 5-10% af kørebanearealet bassinudskiftes. 

Herefter udlægges på hele kørebanearealet en overfladebehandling (OB), hvor et tykt lag 

bitumenklæber udsprøjtes og afdækkes med ”løse” sten, som trykkes ned af trafikken (og 

evt. let tromling). Efter en kort periode opfejes overskudsstenene. (Samme metode som en 

del af de pletvis forekommende lapper på vejen).  OB-laget lukker af for vandnedsivning og 

kan i et vist omfang ”lime” mindre revner sammen. Det må dog påregnes, at revnerne på et 

tidspunkt vil slå igennem belægningen igen. 

Løsningen indsnævres derfor til, at der efter den føromtalte bassinudskiftning udføres én af 

følgende: 

a. En enkeltlags OB-belægning (jf. ovenstående) 

b. En dobbeltlags ”sandwich” OB-belægning (mere holdbar) 

c. Et nyt, varmudlagt pulverasfalt slidlag 

d. En enkeltlags OB-belægning efterfulgt af et nyt, varmudlagt pulverasfalt slidlag 

Løsning a) vil give en skønnet levetid på 8-10 år før der forekommer omfattende revner, men 

de første vil nok allerede kunne opstå efter relativt kort tid. 

Løsning b) er lidt dyrere, men giver erfaringsmæssigt en væsentlig bedre levetid, specielt 

med mht. revnerisiko. 

Løsning c) er den traditionelle løsning med bare at udlægge et nyt lag asfalt på 2-2½ cm 

ovenpå underlaget. Herved får man en æstetisk fin og jævn belægning, som i det konkrete 

tilfælde dog alligevel må formodes kun at få en levetid som løsning a) og tidlige revner må 

forudses. Forud for asfaltslidlags udlægningen skal den gamle belægning rettes op med as-

faltbeton. 

Løsning d) er en kombinationsløsning, hvor der udlægges en heldækkende OB-belægning. 

Efterfølgende - indenfor maksimalt 12 mdr. - afsluttes med opretning og et asfaltslidlag som 

løsning c. Denne kombinationsløsning vil være betydeligt mere modstandsdygtig for revne-

gennemslag end a og c, men er til gengæld også en dyrere løsning. 

Hvad angår et eventuelt fulddækkende varmudlagt asfaltslidlag kan f.eks. overvejes 60 

kg/m2 PA 6t 250/330. Det skal stærkt anbefales at anvende asfaltslidlag med stenmateriale, 

som i ”grovfraktionen” (sten > 2 mm) består af knust klippegranit og ikke knust grusgravs-

sten. Herved sikres større styrke og holdbarhed og normalt uden væsentlig prisforskel. 

For at sikre den nye slidlagsbelægning længst mulig levetid og størst mulig revnemodstand 

er der hos de fleste asfaltproducenter mulighed for – mod begrænset merpris - at tilvælge 

anvendelse af (”FLEX”) polymermodificeret bitumen af elastomertypen, hvor bindemidlet til-

sættes en kunstgummi, der giver asfalten større strækkelighed. Det kan derfor overvejes i 
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forbindelse med prisindhentning at undersøge merprisen for denne variant, som skønsmæs-

sigt hurtigt kan tjene sig hjem i form af længere levetid. 

4.4. Skønsmæssige omkostninger 

Grundejerforeningens samlede asfaltareal udgør ca. 4.600 m2. 

Der er i nærværende rapport ikke foretaget prisoverslag over den totale rekonstruktionsløs-

ning. 

For løsningerne med ”bassinudskiftninger” kan opstilles følgende betragtninger (excl. moms): 

a) Basinudskiftning + OB  ca.kr.  250.000,- 

b) Bassinudskiftning + ”sandwich OB” ca. kr. 300.000,- 

c) Bassinudskiftning + pulverasfalt ca. kr. 400.000,- 

d) Bassinudskiftning + OB + pulverasfalt. ca. kr. 550.000,- 

Det skal for god ordens skyld understreges, at ovenstående basispriser er skøn og derfor kan 

variere fra indhentede tilbud. Hertil kommer udgift til regulering og evt. udskiftning af vej-

brønde (de nuværende er monteret med fast karm), eventuel kantstensopretning eller ud-

skiftning, fortovsflisearbejder m.v. 

Med hensyn til hvordan affræsning af asfalt ovenpå makadam fungerer i praksis, kunne det 

muligvis være hensigtsmæssigt at udføre en ”prøveetape” inden alle grundejerforeningens 

veje istandsættes. 

4.5. Udførelsestidspunkt. 

For at sikre en langtidsholdbar løsning er det vigtigt, at belægningsarbejdet udføres under 

vejrmæssigt gunstige forhold, hvilket vil sige i perioden medio april til ca. medio oktober. En 

for sen udførelse vil medføre hurtigere afkøling af asfalten under udlægningen, med ringere 

holdbarhed til følge. Tilsvarende vil en for sent udført OB-belægning medføre øget risiko for 

stentab og reduceret holdbarhed. 
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5. Sammenfatning 

Teknologisk Institut har foretaget en visuel gennemgang af grundejerforeningen Valhals vej-

belægninger samt fortove. Der er konstateret omfattende krakeleringsskader og mange ek-

sisterende lapper af forskellig karakter. Belægningens underlag er antageligvis makadam, 

hvilket skaber nogle særlige udfordringer ved renoveringsopgaver. Kantsten står ujævne og 

skubbes ud af trærødder. Fortovsbelægningerne er af ældre dato, men relativt få fliser er 

revnet. Mindre fliseopspring forekommer udbredt grundet alderen. 

En ideel og sikker belægningsløsning vil være en total rekonstruktion af vejen, hvilket næppe 

er økonomisk realistisk. En prisbilligere løsning vil være at udskifte asfalten i de værst krake-

lerede arealer for derefter at påføre en overfladebehandling, en dobbelt overfladebehandling, 

et pulverasfaltslidlag eller en kombination af overfladebehandling og pulverasfaltslidlag. De 

skønsmæssige omkostninger hertil svinger fra ca. en kvart til ca. en halv million kroner, ekskl. 

moms. Hertil kommer udgifter til trærodsbehandling, kantstensregulering eller omsætning, 

udskiftning af enkelte fortovsfliser, samt udskiftning/regulering af vejbrønde. 
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6. Bilag 1: Generelle råd om vedligehold af vejbelægninger  

Det vigtigste er at huske, at planlægning af vedligehold sparer penge. Som ejer og vedlige-

holder af en vej er det nemlig vigtigt at bevare den investerede vejkapital. Det gøres bedst 

ved at sørge for at vedligeholde vejbelægningen, så vejens levetid bevares. Det kan sam-

menlignes med trævinduer i et hus. Hvis man ikke giver dem træbeskyttelse jævnligt, er 

træet rådnet op i løbet af få år, men vinduerne kan holde i mange år, hvis de bliver vedlige-

holdt og malet med jævne mellemrum. 

Hvis man lader vejen forfalde, bliver regningen meget større end hvis den passes omhygge-

ligt. En tommelfinger regel siger, at det koster 2 – 3 gange så meget at rette op på noget 
forfaldent som at vedligeholde en vej i tide. 

Hvordan planlægges vedligeholdelse af vejen? 

Man bør gå vejen efter et par gange om året for at tjekke om f.eks. vinteren har forårsaget 

skader, som skal udbedres. Det kan være revner, slaghuller eller kanter, der er kørt i stykker. 

Få en professionel virksomhed til at se på og udbedre skaderne. Baggrunden er, at vejens 

øverste lag, slidlaget, fungerer som vejens regnfrakke, der beskytter de nedre og dyrebare 

bærelag. Kommer vand først ned i bærelaget, bliver nedbrydningen alvorlig og dyr at rette 

op på. Sagt på en anden måde: Veje kan ikke tåle vand nede i belægningens konstruktion – 
derfor skal det øverste slidlag holdes tæt, så vandet holdes ude. 

Gode råd om asfaltbelægninger 

Statisk belastning (”langtidstryk”): Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå statiske belast-

ninger – altså langtidstryk af f.eks. tunge parkerede køretøjer. Sagen er, at asfalt er delvist 

fleksibelt og derfor optager blivende deformationer ved vedvarende tryk. Dette kan forårsage 

indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande skal tryk-

fordelingen derfor udlignes ved placering af disse på strøer eller aflastningsplader.  

Kemikalier: Asfalt består af sten og bindemidlet bitumen, som er udvundet af jordolie. Be-

lægningen kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier. Alt spild af 

olieprodukter og andre kemikalier skal derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks 

fjernes. Det sker bedst ved opsugning med sand, kattegrus eller savsmuld. 

Varmepåvirkning: På varme sommerdage kan asfalten blive over 50 grader varm. I den situ-

ation er belægningen særlig følsom over for vridskader ved skarpe drejninger og trykmærker 

fra parkerede køretøjer. Dette er specielt kritisk for nyudlagte belægninger, der stadig er helt 

sorte og godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det at afstrø belægningen med et tyndt 

lag strandsand el. tilsv., f.eks. på vendepladser o.l. 

Tid og slid: Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. 

Overfladen vil ændre karakter og den vil med tiden f.eks. kunne få revner, stentab og efter-

følgende slaghuller. Sådanne skader giver adgang for vand i belægningen og vil over tid også 

kunne nedbryde belægningens bærelag. Hold derfor øje med belægningen og sørg for hurtig 

udbedring af opståede skader. Almindelig slitage kan ofte forsinkes med en let og billig for-

segling af overfladen. Større reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende 

til de oprindelige (eller bedre). 

 


