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1 BESKRIVELSE AF SKADER / MANGLER 

1.1 REVNER 

Revner i bærelaget, som følge dårlig komprimering og dårlige 

samlinger slår op gennem slidlaget.  
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1.2 SÆTNINGER / LUNKER 

Manglende fald på vendepladsen udfor nr. 11. 

 

Nogle af opgravningerne har sætninger, men der er endnu ikke 

opstået revner, der slår op gennem slidlaget. 

 

1.3 BRØNDDÆKSLER 

Asfalten er lagt delvis ind over dækslet. 
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1.4 RISTE 

Der ligger asfalt over ristene og sugning af sandfangene vil ikke 

være muligt uden at asfalten først hugges væk. 

 

1.5 LYSNINGER 

Vejen er sandsynligvis projekteret  med 2 cm lysning, men mange 

steder er lysning kun få millimeter, det vil derfor ikke være muligt 
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at udlægge et nyt slidlag uden først at hæve kantstene og 

belægningen i indkørslerne, eller affræse det nuværende slidlag 

 

1.6 GRÆS 

Græs vokser langt ind i belægningen. Dette skyldes dårlig 

komprimeret bærelag og/eller dårlig bund. Eller manglende 

rengøring af GABén før udlægning af slidlaget. 
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2 UDBEDRING 

2.1 OVERFLADEBEHANDLING 

Forslaget om reparation af vejen ved at udlægge en OB (kaldet 

Marius Pedersen belægning) frarådes. En OB har ingen 

oprettende virkning, vil kun delvis fylde revnerne og levetiden på 

en OB vil kun være 8-10 år. Desuden er OB uegnet i 

boligområder, da den i starten ikke er modstandsdygtig overfor 

stillestående vridende hjul, leg og dermed fald på en OB vil give 

stor hudafskrabninger, den er uegnet til eksempelvis rulleskøjter 

og skateboard.  En OB, udført med granitskærver, er en udmærket 

belægning på en let trafikeret vej på landet, men hører ikke 

hjemme i et boligområde.  

Nedenfor ses et eksempel på en OB udført med runde skærver, 

hvis kvalitet er tvivlsom, hvorved skærverne falder af. 
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2.2 REPARATIONER 

Hvor vejen er revnet eller græsset er vokset igennem, bør 

belægningen affræses i fuld asfalttykkelse, hvorefter der udlægges 

GAB 0, med korrekt udførte samlinger, inden der affræses til 

slidlaget med en overbredde på 10 cm. Hvor der er lunker, men 

ingen revner affræses til et nyt slidlag. 

Det er vigtigt at slidlaget er af samme type som det eksisterende, 

herved vil reparationerne med tiden blive mindre synlige. 

 

Skaderne er registreret på vedlagte skitse. 
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3 KONKLUSION 
Vejen der skal overtages, skal i princippet være som ny og det må 

tilsikres at reparationerne udføres korrekt inden vejen overtages. 

Det vurderes dog ikke at belægningens tilstand / finishen er så 

dårlig, at slidlaget skal forlanges fjernet, revner repareres og 

afsluttes med udlægning et nyt slidlag. Men revner og sætninger 

skal repareres korrekt, så der de næste mange år ikke vil komme 

udgifter til reparation af vejen. 

Dette vil dog specielt i starten give vejen et uensartet udseende, 

men hellere det, end skjule skaderne under en OB eller 

forseglinger.  

Derudover skal ristene renhugges for asfalt og sandfangene 

tømmes. 

Skaderne er registreret på vedlagte skitse. 

 

                         

  Kim Reggelsen, Hartvig Consult ApS. 

 


