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Vedligehold af asfaltveje 

 

Beslutningstema 

 Udvalget for Teknik drøfter hvilke typer overfladebehandling der kan anvendes på 

de kommunale veje. 

 

Økonomi 

 

Personale 

 

Historik 

 

Sagsfremstilling 

Der ønskes en drøftelse af hvilke tekniske løsninger der kan prioriteres ved renovering af 

slidlag på de kommunale veje. 

 

Der kan i princippet vælges 2 typer belægninger: 

  

 Den traditionelle er et varmblandet lag asfalt, der kan udlægges på alle veje. 

 Alternativt kan der anvendes en såkaldt overfladebehandling (OB), der kan ud-

lægges på veje der har den rette beskaffenhed til dette.  

 

OB belægninger er granitskærver udlagt på en bitumen masse. Belægningen udføres 

med 4 forskellige stenstørrelser 2-5mm, 5-8mm, 8-11 mm og 11-16 mm opbygget på 

flere forskellige måder, men de mest anvendte er en 8/11 sten på vejene på landet, og 

en stenstørrelse 5/8 mm, hvor man ønsker en mindre grov overflade. 

   

OB belægninger er absolut den billigste type slidlagsløsninger der kan vælges. Prisen 

alene gør den eftertragtet at overveje at anvende på så mange veje det er muligt. Hold-

barhedsmæssigt er den tilsvarende et varmblandet asfaltslidlag hvis forudsætningerne og 

det rette underlag overholdes. 

 

En OB belægning er efter udlægning mere grov og støjende end det opleves efter en 

varmblandet asfalt. De første 4-5 dage ligger der løse sten på vejen, hvorefter disse op-

fejes. I varme sommermåneder bliver stenene 1-3 år efter udlægning ”tromlet” ned af 

trafikken. Alt efter valg af stenstørrelse og trafikmængde på vejen vil belægningen i bed-

ste tilfælde blive helt jævn og ikke støjende som en varmblandet asfalt, mens den i nogle 

filfælde ikke når til dette niveau.  

Ved valg af stenstørrelse 5-8 mm vil der efter nogle år være svært at skelne mellem om 

der er lagt en OB eller varmblandet asfalt, da OB belægningen med tiden vil blive ”trom-

let” jævn, mens asfalten med tiden bliver mere ru grundet stentab. 

 

Ved renovering af veje med overfladebehandling (OB) kan man for det samme beløb få 

renoveret ca. dobbelt så meget vejareal i forhold til et lag asfalt. 



 

I nedenstående er simplificeret nogle af de væsentligste forskelle på en typisk 5-8 mm 

OB og varmblandet asfalt: 

 

 OB belægning (5-8mm granit-

skærver)  

Varmblandet asfalt (50kg 

AB8) 

 

Pris 20 – 30 kr/m2 udlagt. 

 

50 – 70 kr/m2 udlagt. 

 

I tilfælde hvor der ikke er kant-

stenslysning til rådighed er der 

yderligere store udgifter til 

fræsning eller hævning af kant-

sten/fortov  

Udførelse Varm bitumen udlægges på ve-

jen som vedhæftning, ovenpå 

udlægges løse granitskærver. 

 

De første 4-5 dage er der løse 

skærver og skiltning med 40 

km/t, hvorefter løse skærver op-

fejes og hastighedssænkning 

fjernes. 

En varmblandet asfaltmasse ud-

lægges på vejen og kan tages i 

brug straks.  

Lagtykkelse 5- 8 mm 

 

Den lille lagtykkelse betyder at 

man ofte sparer penge til hæv-

ning af f.eks. kantsten 

 

Små ujævnheder i vejen bliver 

ikke udjævnet. 

 

Bidrager ikke til bæreevne 

20-40 mm 

 

Lagtykkelsen betyder at der ofte 

skal skabes plads ved kantsten, 

enten ved fræsning eller hæv-

ning af fortov 

 

Små ujævnheder bliver udjæv-

net. 

 

Bidrager lidt til bæreevne 

Overflade Overfladen er grov efter udlæg-

ning og støjer.  

Trafik på vejen ”tromler” stene-

ne ned i de første 1-3 år efter 

udlægning. I nogle tilfælde bli-

ver belægningen helt jævn som 

varmblandet asfalt, men det af-

hænger af trafikmængden. 

Overfladen opleves straks efter 

udlægning jævn, plan og ikke 

støjende. 

 

 

  



 

Tidligere praksis i Hedensted Kommune: 

 

OB belægninger fandt tidligere anvendelse på de mindre lokalveje.  

Derudover i begrænset omfang på de store klasser 1 veje. 

På villaveje og veje i byer har der ikke været praksis for at anvende overfladebelægning.  

  

I 2014 er der gået nye veje i Hedensted Kommune, idet der blev lagt OB i bymæssig be-

byggelse og på klasse 1 veje. På disse veje er valgt en stenstørrelse 5-8 mm hvilket gi-

ver en mindre ru og støjende overflade end man traditionelt kender fra veje på landet, 

hvor der anvendes en 8-11 sten. 

 

Der er i 2014 udlagt OB belægninger på følgende klasse 1 veje og i bymæssig bebyggel-

se: 

Vej Type OB type Anslået bespa-

relse (mio. kr) 

Bjerrevej, fra Ve-

sterby til Gramrode 

Klasse 1 vej 5-8 mm EOB 0,5 

Hyrupvej, i Hyrup Klasse 1 vej 5-8 mm EOB på ve-

jen og 2-5 mm 

emulsions OB på cy-

kelstier 

0,2 

Tørring, Torvegade Indfaldsvej til byen. 

Bolig og industrivej 

5-8 mm EMOB på 

vejen og 2-5 mm 

EMOB på cykelbaner 

0,6 

Ølholm, Ølholm By-

gade 

Gennemgående vej i 

Ølholm By 

5-8 mm EMOB 0,4 (hvis det 

var muligt at 

fræse langs 

kantsten) 

2,5 (hvis kant-

sten/fortov skul-

le hæves)  

Flemming, Honum 

Skovvej og Hvirring-

vej 

Gennemgående vej i 

Flemming. 

5-8 mm EOB 0,1 

Vrigsted, Overvej, 

Koksfourt og Stevns-

vej 

Gennemgående veje i 

Vrigsted. 

5-8 mm EOB 0,2 

Staksrode, Staksro-

devej 

Gennemgående vej i 

Staksrode. 

5-8 mm EOB 0,1 

 

Efter udlægning af OB i 2014 har 6-7 borgere reageret angående valg/udførelse af be-

lægningen på Bjerrevej, Torvegade og Ølholm Bygade. 3 af henvendelserne gik på 

støj/valg af belægning. Henvendelserne skete hovedsageligt i den første periode på 4-5 

dage hvor der er løse sten på vejen. Forklaring af årsag til valg, samt orientering om op-

fejning har afklaret disse henvendelser og der har ikke været nogle efterfølgende.  

 

I 2015 ønsker administrationen at fortsætte med at anvende overfladebehandling på 

klasse 1 veje og veje i byer. Derudover som noget nyt også at anvende overfladebehand-

ling på udvalgte villaveje der er egnede til dette.  

 

Det er således ikke på en bestemt vejklasse at der ønskes at udlægge én bestemt over-

fladebehandling på, men en konkret vurdering af vejens beskaffenhed der er afgørende 



for om det er en god løsning at anvende overfladebehandling, OB, eller en traditionel 

slidlagsløsning med asfalt. 

 

Den økonomiske prisforskel i de 2 belægningstyper vil være en væsentlig faktor i vurde-

ringen og valg af belægning.  

 

I bilag 2 er vist eksempler på hvor der i 2014 er anvendt overfladebelægning, samt ek-

sempler på veje hvor det kan være attraktivt at anvende en overfladebehandling. 

 

 

Kommunikation 

 

 

Lovgrundlag 

 

Indstilling 

 

Administrationen indstiller  

 

 

 

Indstillingens indhold 

 valg af overfladebelægning ved renovering af kommuneveje foretages ud fra en 

helhedsbetragtning af den mest økonomiske og tekniske fordelagtige løsning.   


