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1. Indledning - oplæg 

Grundejerforeningen Reedtzholm, Karrebæksminde har ønsket at få foretaget en uvildig til-
standsvurdering af foreningens vejbelægninger, stamveje og stikveje, med henblik på afdæk-
ning af den generelle tilstand, samt forslag til vedligeholdelsesstrategier, - samt de anbefalede 
renoveringsarbejders estimerede omkostninger, med anbefalede udførelsestidspunkter.  
 
Opgavebeskrivelse: 
 
- Kort indledende møde på stedet for afklaring af eventuelle detaljer 
 
- Gennemgang og visuel tilstandsvurdering af grundejerforeningens 
   vejbelægninger på Reedtzholmvej, Karrebæksminde, omfattende stamvej og 
   vængers vejbelægninger. 
 
- Udarbejdelse af tilstandsrapport med fotodokumentation, opstilling af forskellige 
   vedligeholds-/udbedringsforslag og relaterede prisestimater. 
 
Opgaven omfatter ikke vurderinger af stier, fortove eller øvrige sidearealer, 
ligesom opgaven ikke omfatter kontrol/vurdering af vejens afløbssystemer. 
. 
 
Tilstandsrapporten kan anvendes som GrF Reedtzholms forberedelse i forbindelse med 
indhentning af tilbud på renovering af foreningens asfaltbelægninger hos 
udførende asfaltentreprenører. 
 
 
 
 

Fig. 1 : Vejarealer, klassificeret og opmålt 
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Fig. 2 : Reedtzholmvej, med del-vejlængder angivet. 
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2. Formål og baggrund 

Formål: 
 
Teknologisk Institut (TI) er af G/F Reedtzholm rekvireret til at beskrive belægningstilstanden og 
vurdere belægningsrenoveringsarbejder og skitsere de nødvendige tiltag og mulige løsninger, 
forud for grundejerforeningens indhentning af tilbud fra asfaltentreprenører.  
Det er blevet udtrykt at man i særdeleshed ønsker at få anbefalinger og få belyst muligheder 
mht. den videre drift af de cirka 5.200 m2 stikveje.  
 
Der er i denne rapports afsnit 3 oplistet registreringer fra den visuelle gennemgang af de for-
skellige vejes belægninger.  
 
I afsnit 4 gives der forslag til renovering af belægningerne. 
 
Efterfølgende i afsnit 5 er der for de forskellige løsningsmuligheder givet estimater for pris.  
 
2.1.  Baggrund/omstændigheder: 
GrF Reedtzholm er udstykket med 195 matrikler i 1966, som et sommerhusområde. 
I dag fremstår det som et område med både sommerhus og helårsbeboelse. 
 
Stamvejen er en ringvej, adgangsvej til alle vængerne, uden gennemgående trafik. 
Tungere trafik begrænser sig til renovationskørsel, samt diverse transport til og fra ejendom-
mene i området.  
 
Vejbelægningernes specifikke opbygning er ikke oplyst, men det siges at selve stamvejen er 
bygget med en solid underliggende vejkasse, - og at stikvejene er etableret med en noget let-
tere opbygning. 
 
Det er oplyst at ringvejen fik ny slidlagsbelægning for små 20 år siden. 
Det er ligeledes oplyst at stikvejene fik en slags forsegling for højst 20 år siden, 
og at stikvejene var grusveje indtil først i 90erne. 
 
Afvanding:  
Afvandingen af vejarealerne foregår til de nærliggende sidearealer, der findes ikke afløbsriste 
med rørlagt afledning af vejvand.  
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3. Besigtigelse og tilstandsregistrering 

Generelt: 
Der blev afholdt indledende møde den 23. februar 2021 for at besigtige vejene, samt for at af-
stemme opgaven og udveksle nødvendige informationer.  
Tilstede var bestyrelsesmedlem og kassere for GrF Reedtzholm, Lars Jakobsen, og formand for 
det grønne udvalg Bent Jørgensen, samt Jens Borgmann fra Teknologisk Institut.  
Efterfølgende blev veje gennemgået og fotograferet af Jens Borgmann. 
 
Vejarealerne opdeles i 2 ret forskellige typer vej: 
Stamvejen(ringvejen): - er bygget som en traditionel asfaltvej, i 4,5 m bredde.  
Al trafik skal til vængerne skal over ringvejen. 
Stikvejene til vængerne : Her er tale om smallere (cirka 2,85 m) veje med mindre trafik.  
Disse veje er belagt med flere lag overfladebehandling, som er i ringe stand. 
 
3.1. Belægningstilstand - ringvejen (stamvejen): 
Ringvejens er generelt i god stand. 
Slidlags-belægninger udført med varmblandet asfalt på mindre befærdede veje, vil typisk skulle 
fornyes efter ca. 20-25 år.  
Asfalt bliver mindre og mindre fleksibel med alderen, hvilket uvægerligt vil betyde flere og flere 
revner. Samtidig vil man begynde at se mørtel- og stentab på overfladen 
Vejenbelægningen her ser godt ud, i forhold til alderen, som er angivet til at være op mod 20 år. 
Det synlige slidlag er vurderet til at være en AB 8t asfaltbeton-type. 
Mørtel og stentab er ret begrænset,  
Revner ses hovedsageligt som et kantfænomen, typisk på områder hvor vejvand har sværere 
ved at løbe væk fra vejbanen, og derfor siver ned i bærelagene, og svækker bæreevne i våde pe-
rioder. 
Trafikering af disse arealer i våde perioder vil potentielt give revner og sætninger. 

Foto 3.1.1 :  Vandlidende parti med sætningsrevner, Ringvejens inderside. 
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Foto 3.1.2 : Et vandlidende areal med sætningsrevner på Ringvejen, som er blevet forseglet. 
 
 
Der ses kun få ledningsarbejder udført på ringvejen, siden der sidste gang er blevet udlagt nyt 
slidlag (eventuelle revnegennemslag fra ældre ledningsarbejder er ikke observeret). 
Afsluttende asfaltarbejde i forbindelse med disse ledningsarbejder er rimeligt vel udført, men 
der er nogle samlinger der ”gaber”! 
 

foto 3.1.3 : Ledningsarbejder på Ringvejen med samlingsrevner. 
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Sætninger : Der ses sætninger med revner på indkørselsarealer her og der,  
fra ringvejen til/fra stikveje. Disse arealer er i en del tilfælde vandlidende, og belastet med vri-
dende trafik. 

Foto 3.1.4 : Indkørsel til vænge, med sætning, revner, og lunke. 
 
På ringvejen ses der flere steder små ujævnheder langs med kanter på begge sider, uden revner. 
Det er ikke helt klart hvad der har forårsaget dette problem, som pt begrænser sig til lidt mang-
lende kørselskomfort (men det bør holdes under opsyn). 
Der er et par enkelt steder hvor der er lidt ujævnheder på tværs af vejen, som eller generelt 
fremstår meget jævn. 

Foto 3.1.5 : Parti med lidt ujævnheder midt på vejen, og langs med kanterne (tilsyneladende ved 
tværsamling af asfaltbelægning, et par små afskalninger ses også der). 
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3.2.     Belægningstilstand - Stikveje 
 
Stikvejenes slidlag er af typen overfladebehandling (OB). 
Det ser ud til at man oprindeligt har udlagt en dobbelt OB, hvor det nederste lag lagt med ret 
store skærver, op til cirka 20 mm.  
Det øverst skærvelag består af en 5/8 mm skærve, som en del steder er delvist slidt af. 
Det er oplyst at stikvejen inden for de sidste 20 år er blevet behandlet med en form for forseg-
ling.  
Belægningerne er nedslidte, ældede, revnede, enkelte pletter er helt nedbrudte. 
De dårligste pletter bærer præg at være vandlidende, uden effektiv afvanding. 
Men i det store og hele er disse veje stadig intakte, tjener deres formål. 

Foto 3.2.1 : Intakt overfladebelægning (OB) på stikveje. 
 
Revner: Større dele af stikvejene er krakelerede. Dette skønnes at være en kombination af gam-
mel belægning som har mistet si fleksibilitet, kombineret med svigtende bæreevne pga. vand i 
bærelag i våde perioder. 
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Foto 3.2.2 : Eksempel på krakeleret vandlidende vejbelægning1 

Foto 3.2.3 : Eksempel på krakeleret vandlidende vejbelægning 2 
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Afvanding er mange steder et problem.  
Vejene er ikke frit drænende, nogle steder har de nærmest karakter af at være hulvej.  
Skader og nedbrydning som følge af dette ses generelt mest udpræget i forbindelse med ind-
kørsler til stikvejene 

Foto 3.2.4 : Eksempel på vandlidende indkørsel fra Ringvej til stikvej. 
 
 
Stikvejenes overfladeniveau må have ligget lidt højere end det omliggende terræns, oprindeligt. 
Men det er ikke længere tilfældet.  
Stikvejene ligger nu i niveau, eller lidt lavere end det omgivende terræn.  
Det betyder accelereret nedbrydning af vejene i våde perioder.  
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Foto 3.2.5 : Eksempel på slaghul i stikvej. 
 
 
 
På nogle af stikvejene har der udviklet en græs-midterrabat. 

 Foto 3.2.6 : Eksempler på græsvækst i midten af stikveje. 
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3.3.           Konklusioner og anbefalinger: 
 
Både ringvej og stikveje lider mange steder under at afvanding af vejvand generelt er for ringe. 
Dette forhold betyder accelereret nedbrydning af vejene. 
 
3.3.1.       Ringvejen: 
 
Det er vigtigt at der bliver udført reparationer og vedligeholdelse med rettidig omhu. 
Vand-nedtrængning igennem revner til vejens ubundne bærelag vil i våde perioder kunnet ned-
sætte den givne vejs bæreevne dramatisk, hvis dette vejvand ikke hurtig bortdrænes. 
Ringvejen er konstrueret uden afløbssystemer eller grøfter. 
Da den blev konstrueret, lå den utvivlsomt lidt højere end det omliggende terræn, således at 
vejvandet frit kunne løbe af vejen, og lidt væk fra denne. 
Sådan er det ikke mere, de fleste steder.  
Ringvejen har generelt ikke meget sidefald, primært er det mod ydersiden af vejen.  
Vejvandet løber ud til kanten af vejen, og kan mange steder ikke løbe videre væk. 
Herfra siver det ned i, -og vandmætter de underliggende bærelag i våde perioder. 
Revner ses typisk alle de steder hvor vejvandet ikke kan komme væk. 
I forbindelse med ledningsarbejder er der set nogle samlingsrevner. 
Ujævnheder er begrænset, de fleste langs med kanter her og der.  
Mindre skader i vejoverflade er registreret et par steder. 
 
 
3.3.2.       Stikveje: 
 
Det ser ud til at stikvejene har ligget med relativt meget begrænset vedligeholdelse/renovering 
siden 1966, kun en forsegling inden for de sidste 20 år er nævnt. 
Det er bemærkelsesværdigt, og er selvfølgeligt også betinget af ret begrænset trafik intensitet. 
Stikvejene skal renoveres snarest, hvis de igen skal kunne henligge i mange år, med begrænset 
vedligeholdelse. 
Afvandingsforhold er et stort problem generelt. 
De steder hvor vejene begynder at falde helt fra hinanden er der hvor vejvandet ikke kan 
komme væk fra vejen. 
Vejene har oprindeligt utvivlsomt været konstrueret, så de i hvert fald ikke lå lavere end det om-
liggende terræn. Dette er ikke længere tilfældet, mange steder! 
Forskellige tiltag kan udføres for at bedre afvandingen, fra det minimalistiske, hvor kun de vær-
ste lunker rettes op, til mere gennemgribende tiltag, med rabatafhøvling, hævning af vejene og 
kontrolleret afledning af vejvand via grøfter og rør, til drænende arealer og faskiner. 
Vejbelægningerne udviser alle tegn på nedbrydning. Men de kan reddes.  
Nødvendige reparationer af lunker og huller forud for fulddækkende nyt slidlag kan sikre god 
kørselskomfort for trafikken i mange år frem, med den givne intensitet i dag. 
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4. Forslag til vedligeholdelse/istandsættelse  

I det følgende er oplistet anbefalede reparationer og istandsættelses-tiltag, med efterfølgende 
påføring af nyt slidlag, efterfulgt af afsnit 5, med skønsmæssige relaterede omkostninger for de 
enkelte løsningsvalg. 
  
4.1. Ringvejen: 
 
Det ville være hensigtsmæssigt, hvis sidefaldet var lidt større, ensidigt, mod ydersiden af vejen, 
alle steder (idet det højere terræn findes på indersiden af vejen).  
 
Der skal anvendes en del asfalt for at opnå dette, men på sigt vil det medvirke til at øge belæg-
ningernes levetid, og betyde færre løbende reparationer. 
Under alle omstændigheder vil det være meget hensigtsmæssigt at foretage rabatafhøvling, så-
ledes at vejvandet kan komme væk fra vejbanen, alle steder.  
En standard rabatafhøvling, hvor man høvler ud i minimum 1,2 m på begge sider af vejen, til en 
dybde af mindst 20 cm, under vejniveau anbefales. 
(de steder hvor vejvandet ikke løber /eller drænes væk hurtigt nok, kan der etableres simple fa-
skiner, opgravede dybe render fyldt med ral, mindst 1 m fra vejen). 
 
Revner i vejen skal lukkes, med revnefugning, og/eller plet-OB, kraftig forsegling med emulsion 
og 2/5 mm skærver. 
 
Ujævnheder og mindre skader rettes op med asfalt, i den grad det findes nødvendigt. 
 
Nyt slidlag er ikke umiddelbart nødvendigt nu.  
Når det er tid til det, er der flere muligheder at vælge imellem.  
En ny belægning med varmblandet asfalt af type AB 8t, 25-30 mm,  
eller en overfladebehandling (OB), eventuelt en dobbelt OB, skønnes at være de mest nærlig-
gende valg. 
 
4.2. Stikvejene: 
 
Vedligeholdelsen/renoveringen kan inddeles i 2 kategorier: 
Afvanding: Lavtliggende vej-partier alle de steder som ses at være vandlidende, hæves og/eller 
sikres bedre afvanding.  
Som for ringvejen kan rabathøvling være en nødvendig løsning, helt eller delvist, for at sikre at 
vejvandet kan komme væk fra vejbanen. 
 
4.2.1.          Nyt slidlag,  
- som kan gøre vejarealerne vandtætte og sammenhængende, er nødvendigt for at  
sikre at vejene kan fungere i mange år frem, med minimale vedligeholdelsesudgifter. 
Forud for udlægning af nyt slidlag skal lunker, sætninger og huller repareres med asfalt.  
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Overfladebehandling (OB) på eksisterende belægning:  
En OB synes at være det bedste slidlagsvalg her. 
En ny OB vil kunne forsegle alle revner.  
Den er fleksibel, og vil gøre vejene vandtætte i mange år frem. 
 
Enkelt overfladebehandling (OB)  
På vejen udspredes der et tykt lag bindemiddel, hvorpå der i samme arbejdsoperation udspre-
des et lag ”rå” klippestens-skærver (5/8 mm anbefales her), som tromles ned gummihjulstromle, 
delvis af trafikken (disse skærver kan fås i forskellige farver, typisk er de lysere eller mørkere grå, 
alt efter oprindelse. Man kan også anvende skærver af knus dansk bakkemateriale, disse vil 
fremstå som ”mangefarvede”) 
 
Dobbelt overfladebehandling(DOB)  
(- vil under de givne omstændigheder være en anbefalelsesværdig løsning, mht. holdbar-
hed/vedligehold i forhold til økonomi) 
For en relativt lille merpris får man noget mere belægning, end hvis man vælger en enkelt OB. 
Man får en stærkere, mere holdbar belægning, mere resistent for revnegennemslag. 
(samtidig hæves overflade niveau af vejene en anelse mere) 
Det nederste lag skærver bør være en 8/11 mm skærve, det øverste lag afstrøet med en 2/5 mm 
skærve. 
Efter ca. 1 måneds tid fjernes ikke fastkørte sten ved renfejning.  
Grundet OB-belægningens gode forseglende effekt, vil revner blive lukket effektivt.  
Der vil dog fortsat være sandsynlighed for, at revner fra den eksisterende belægning over rela-
tivt kort tid kan slå igennem det nye lag. 
Der bør vælges et modificeret bindemiddel til udførelse af OB eller DOB. 

Figur 3 : OB-typer 
Enkelt OB :  Der udsprøjtes et lag bindemiddel, som afdækkes med et lag enskornet  
                    skærvemateriale. 
Dobbelt OB:  
                    Første lag udlægges som ved enkelt OB, men med lidt grovere skærver.  
                    Belægningens andet lag etableres med endnu et lag bindemiddel, som afdækkes    
                    med en lidt mindre fraktion skærver end anvendt ved det første lag. 
 
 
4.2.2       Stikveje nedgraderet til grusveje: 
Det er foreslået at stikvejene bare kunne blive omlagt til grusveje. 
Det er en mulighed, som ikke er nem og billig, nu, og på sigt. 
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En velfungerende grusvej skal have et tværprofil, som sikrer bedste afvanding. Den skal være 
hævet over det omliggende terræn. 
Grusveje slides relativt hurtigt, hvilket betyder mange huller, hvis der ikke vedligeholdes, rettes 
op, ofte.  
Det kræver en form for organisation, et aktivt vejlaug, som løbende tager ansvar for stikvejenes 
tilstand, med tilsyn, reparationer og/eller tilkaldelse af vedligeholdelses-entreprenør. 
Indledningsvis skal der rabatafhøvles på de steder hvor eksisterende stikveje ligger lavest i for-
hold til det omliggende terræn. 
Derefter skal der udlægges minimum 100 mm stabilgrus (SG), bredde mindst 3 m på alle veje. 
Efterfølgende skal vejene gennemfræses i en dybde på cirka 200 mm, for at den gamle belæg-
ning bliver brudt op og blandet med det nye grus. 
Grusmaterialet skal herefter rettes til, og komprimeres.  
For at opnå nødvendig komprimeringsgrad, skal grusmaterialet tilsættes vand før tromling.  
(sidefaldet på nyetableret grusvej skal være større end 2,5 %) 
 
Stikveje som grusveje, noter: 
Grusveje støver. Nogle beboere vil blive plaget mere af dette fænomen, end andre. 
Den løbende vedligeholdelse af grusvejene sker ikke af sig selv. En form for organisation med 
fokus primært på vedligeholdelsen af grusveje bliver nok nødvendig. 
 
Opmærksomheden skal henledes på at visse partier af grusvejene vil kræve mere vedligehol-
delse, det gælder: 
 Alle indkørsler, fra ringvej til stikvej, og fra stikvej til de enkelte parceller. 
 Veje med relativt stort længdefald (stejlere partier) 

(grusmaterialerne vil flytte sig nedad, med vand og trafik, potentielt helt ud på ringvejen) 
 Partier som bliver vandlidende i våde perioder. 
 De mest trafikerede vejarealer  

(trafikhastigheden spiller en stor rolle for grusvejes holdbarhed. 20km/t eller mindre anbefa-
les) 

 
Overordnet må det konstateres at stikvejene lider et ”værditab”, hvis de nedgraderes til grusveje. 
 

 
Foto : Rabatafhøvling 
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5.    Skønnede omkostninger for renovering 

Grundejerforeningen Reedtzholm samlede belægningsareal er opmålt til at udgøre 
 ca. 8640 m2 asfaltbelagt stamvej (ringvejen),  
samt ca. 5160 m2 belagt med overfladebehandlinger, fordelt på 15 stikveje. 
 
Alle nedenfor angivne prisestimater er orienterende, baseret på bedste skøn og ikke eksakt ind-
hentede priser og kan derfor afvige fra aktuelt indhentede pristilbud. Alle priser er excl. moms.  
Såfremt arbejdet mod forventning evt. ønskes udført etapevis, med flere anstillinger, må det på-
regnes, at priserne forventes højere end anført. 
 
5.1.      Ringvejen: 
 
Reparations- og vedligeholdelsesarbejder (kan udføres nu), inkluderet er : 

- rabatafhøvling, 3500 lbm  
- diverse nødvendig lapning og opretning ( inkl. indkørsler til vænger), 
- revnefugning 250 lbm større revner, 
- demarkering og re-markering 

Disse arbejder vil skønsmæssigt andrage cirka kr. 110000,- excl. moms. 
 
Nyt slidlag (ikke nødvendigt nu, forslag og priser, til orientering) 
 
A. Et nyt heldækkende asfaltbeton slidlag (varmblandet asfalt, AB 6t, klippegranit,  

bitumen 160/220, FLEX elastomer modificeret, ca. 60 kg/m², (ca. 25 mm lagtykkelse),      
 … på de ca. 8640 m² vil skønsmæssigt koste ca. kr. 520.000,- excl. moms. 
 

B. Et nyt, lidt kraftigere slidlag (varmblandet asfalt, AB 8t bitumen 160/220,                                   
FLEX-elastomermodificeret, ca. 70 kg/m², ca. 35 mm lagtykkelse)                                                                                     
på de ca. 8640 m² veje vil skønsmæssigt koste ca. kr. 565.000,- excl. moms.                                                                      
 

C. Et nyt heldækkende SMA 6+ slidlag (klippegranit, bitumen 70/100, FLEX elastomer modifice-
ret, ca. 60 kg/m², ca. 25 mm lagtykkelse)                                                      …  
på de ca. 8640 m² vil skønsmæssigt koste ca. kr. 575.000,- excl. moms. 
 

D. En traditionel OB-løsning på de ca. 8640 m² vejbelægning vil skønsmæssigt  
koste ca. 350.000 excl. moms.  
 

E. En kraftigere dobbelt OB-løsning med polymermodificeret bindemiddel vil skønsmæssigt,  
koste ca. 475.000 excl. moms.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Side 19 | Tilstandsvurdering GrF Reedtzholm, Karrebæksminde 
 

TEKNOLOGISK INSTITUT

 

5.2.      Stikvejene: 
 
Reparations- og vedligeholdelsesarbejder forud for overfladebehandling, inkluderet er : 

- rabatafhøvling, 1800 lbm ( halvdelen af vejrabatter på stikveje) 
- ukrudtsbehandling 
- kraftig fejning 
- diverse nødvendig lapning og opretning, 

Disse arbejder vil skønsmæssigt andrage cirka kr. 95.000,- excl. moms. 
 
Nyt slidlag, med overfladebehandling 

.  
A. En traditionel OB-løsning med modificeret bindemiddel på de ca. 5160 m² vejbelægning vil 

skønsmæssigt koste ca. kr. 220.000 excl. moms 
 

B. En kraftigere dobbelt OB-løsning med polymermodificeret bindemiddel vil  
skønsmæssigt koste ca. kr. 300.000, excl. moms.  

 
Nedgradering til grusveje 
Dette arbejde inkluderer: 

- tilførsel af 100 mm stabilgrus i 3 m bredde på alle veje. 
- gennemfræsning af alle veje efterfølgende, minimum 200mm, 
- udlægning og komprimering, alle veje. 

Disse arbejder vil skønsmæssigt andrage cirka kr. 290.000,- excl. moms. 
 
Efterfølgende skal der være tilsyn, og løbende vedligeholdelse af grusvejene. 
Det kan være vanskeligt at prissætte præcist, men minimum 50.000 kr. pr. år er blevet nævnt i 
tilfælde med lignende omstændigheder. 
 
BEMÆRK: Ovenstående afsnit 5.1 med skønnede prisniveauer bør ikke udleveres til bydende asfalt-
entreprenører i forbindelse med tilbudsindhentning.  
Ligeledes anbefales det, at de bydende entreprenører ved tilbudsafgivelse selv foretager en eksakt 
opmåling af arealer og mængder, så der ikke efterfølgende opstår diskussion om mængder og 
eventuelle mere-arbejder, da de i denne rapport anførte mængder er omtrentlige og ikke baseret 
på eksakt opmåling. 
De anførte prisniveauer er alene baseret på bedste skøn og tidligere erfaringer, hvorfor specifikke 
tilbud vil kunne afvige fra det angivne. 
 
Udførelsestidspunkt: 
For at sikre en langtidsholdbar løsning er det vigtigt, at belægningsarbejderne udføres under 
vejrmæssigt gunstige forhold, hvilket vil sige i tørvejr i perioden medio april til ca. medio sep-
tember. En for tidlig eller for sen udførelse (oktober – marts) vil kunne medføre for hurtig afkø-
ling af asfalten under udlægningen, med stor sandsynlighed for, at der opnås utilstrækkelig 
komprimering, tæthed og holdbarhed til følge.  
Samme vejrforhold gælder for OB-løsningerne. 
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5.3        Planlægning af istandsættelse: 
 
Når Grundejerforeningen Reedtzholm på et tidspunkt har besluttet sig for en renovering med et 
nyt slidlag på hele eller dele af vejarealerne, - og har valgt den løsning, som findes teknisk og 
økonomisk mest ideel, bør der indhentes tilbud fra 2-3 asfaltentreprenører. Det foreslås at kon-
takte asfaltentreprenører, som er registreret på Asfaltindustriens hjemmeside www.asfaltindu-
strien.dk.  
 
Det vil være en god idé at der i aftalen med entreprenøren henvises til Vejdirektoratets vejregler 
(AAB) for varmblandet asfalt (og hvis relevant også for overfladebehandling (OB).  
Herved er de normale materialekrav, kvalitetstolerancer og garantiforpligtelser, som anvendes af 
Vejdirektoratet og kommunerne, ikraftsat.  
(Det skal for god ordens skyld anføres, at disse dokumenter af revisionstekniske årsager p.t. 
midlertidigt er gjort historiske på Vejdirektoratets hjemmeside, men fortsat fint kan benyttes til 
det omtalte belægningsarbejde.)  
Det bør bemærkes, at asfalt slidlagssamlinger jf. AAB for varmblandet asfalt skal udføres med 
brug af infrarød kantvarmer ved udlægning af 2. bane op imod den først udlagte. Der skal af-
sluttes med forsegling af samlingen med bitumenemulsion, afstrøet med bitumineret stenmel, 
for at sikre bedst mulig holdbarhed. 
 
Vejdirektoratets AAB for varmblandet asfalt kan til orientering findes her: http://vejregler.lovpor-
taler.dk/ShowDoc.aspx?status=G%c3%a6ldende%7cUden+status%7cVedtaget%7cFrem-
sat%7cHistorisk&q=varmblandet+asfalt&docId=vd-udbud-varmblandet-aab-full 
Vejdirektoratets AAB for overfladebehandling kan findes her: http://vejregler.lovporta-
ler.dk/ShowDoc.aspx?status=G%c3%a6ldende%7cUden+status%7cVedtaget%7cFremsat%7cHi-
storisk&q=OB&docId=vd-20101209092746047-full 
 
Som sagt skal det bemærkes, at disse dokumenter p.t. er markeret som ”historiske” dokumenter 
på Vejdirektoratets hjemmeside. De anvendes dog fortsat i vidt omfang, da nye revisioner af 
samme dokumenter endnu ikke er udgivet. 

6. Sammenfatning 

Grundejerforeningen Reedtzholm vejarealer kan opdeles i 2 noget forskellige typer, som nævnt. 
Ringvejen er i rimeligt god stand endnu.  
For at få den til at holde længst muligt anbefales det kraftigt at afvandingsforhold forbedres 
væsentligt, rabatafhøvling vil være en rigtigt god ide. 
Stikveje er ikke i god stand. 
De trænger til reparation og vedligehold.  
Jo mere de forfalder fra nu, jo dyrere bliver det at få dem til den standard, der generelt ønskes. 
Det vil være hensigtsmæssigt at etablere et nyt overfladebehandlings-slidlag på vejene, efter 
nødvendige reparationer, dette år. 
 
 

_________________________  
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7. Bilag 1: Generelle råd om vedligehold af vejbelægninger  

Det vigtigste er at huske, at planlægning af vedligehold sparer penge. Som ejer og vedligehol-
der 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 sammenlignes 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 vedligeholdt og malet med jævne 
mellemrum. Hvis man lader vejen forfalde, bliver regningen meget større, end hvis den passes 
omhyggeligt. En tommelfingerregel siger, at det koster 2 – 3 gange så meget at rette op på no-
get 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 ska-
der, 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 an-
den 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 belastninger 
– 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 indtryksmær-
ker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande skal trykfordelingen der-
for udlignes ved placering af disse på strøer eller aflastningsplader.  

Kemikalier: Asfalt består af sten og bindemidlet bitumen, som er udvundet af jordolie. Belæg-
ningen kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier. Alt spild af olie-
produkter 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 situation 
er belægningen særlig følsom over for vridskader ved skarpe drejninger og trykmærker fra par-
kerede 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 strand-
sand 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 efterføl-
gende slaghuller. Sådanne skader giver adgang for vand i belægningen og vil over tid også 
kunne nedbryde belægningens bærelag. Hold derfor øje med belægningen, f.eks. efter hver vin-
terperiode, og sørg for hurtig udbedring af opståede skader. Almindelig slitage kan ofte forsin-
kes med en let og billig forsegling af overfladen. Større reparationer af belægningen bør ske 
med materialer svarende til de oprindelige (eller bedre). 


