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Opgradering af små 
kommuneveje  

– Fra hjulspor til moderne vej
Med den stigende trafik, højere akseltryk og større landbrugsmaskiner står kommunerne over for 
en stor udfordring med de små veje ude på landet. Disse veje er som oftest dårligt funderet – eller 
slet ikke funderet – og bredden er utilstrækkelig. Løsningen på dette problem kan være knusning 
af eksisterende belægning, opblanding af materialer i eksisterende vejkasse og cementstabilisering 
efterfulgt af udlægning af egnet belægning.

Af: Områdechef Morten Larsen, 

SR-Gruppen A/S

ML@sr-gruppen.dk

Mange små kommuneveje ude på landet 

er oprindeligt startet som et hjulspor til he-

stevogne. Siden er de opgraderet til grus-

veje og endnu senere til asfaltveje. Denne 

udvikling har ofte fundet sted uden nogen 

form for fundering. Vejene er samtidig for 

smalle til den nutidige trafik med stigende 

akseltryk fra såvel lastbiler (11,5 ton) som 

landbrugsmaskiner (10 ton). Dette bety-

der, at kanterne bliver kørt i stykker, samt 

at dette skadesbillede hurtigt breder sig til 

resten af vejen. Skadesbilledet vil vise sig 

som kantskader, krakeleringer og revner.

Disse veje har ikke nogen egentlig vej-

kasse, hvilket gør dem ekstremt følsomme 

over for nedtrængende vand. Vandet kan 

trænge igennem den sparsomme belæg-

ning eller trænge ind i vejkassen fra de om-

liggende arealer. Dette er et stigende pro-

blem i kraft af det ændrede og mere våde 

klima. Arealer omkring vejene er ofte dårligt 

drænet eller slet ikke drænet, afvandingen 

er i særdeleshed mangelfuld. Manglende 

vedligeholdelse af dræn og grøfter er med 

til at udfordre vejkassen, som bliver vand-

lidende.

Hvordan løser vi dette 
problem?
Den første tanke der kommer op i en vej-

byggers hoved er at udskifte den dårlige 

bund med nye grusmaterialer og samtidig 

udvide vejen. Denne løsning er selvfølgelig 

brugbar, men for samfundet en meget stor 

opgave med bortkørsel, deponering og 

indbygning af nye materialer. Det samlede 

vejbudget i kommunerne ville blive opbrugt 

på denne opgave alene i mange år frem.

Hos SR-Gruppen A/S har vi i fælles-

skab med Wirtgen Group udviklet en me-

tode, som er tilpasset de danske forhold. 

Vi neddeler den eksisterende belægning 

og blander den med den eksisterende 

vejkasse. Herefter cementstabiliseres de 

øverste 30-40 cm. Det cementstabiliserede 

lag afrettes og komprimeres. Herpå udlæg-

ges ny belægning, som modsvarer den ak-

tuelle belastning og ønske.

Metoden har med stor succes og til-

fredshed været anvendt i Danmark siden 

2012 i blandt andet Sønderborg, Kolding 

og Varde kommuner.

Hvad er jordstabilisering?
Jordstabiliseringen kan udføres på to for-

skellige måder. Det afhænger af de eksiste-

rende jordbundsforhold, som undersøges 

på forhånd. 

Figur 1. Den nedbrudte vej.

Figur 2. Fræsning af råjord.
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Kalkstabilisering foretages af lerjord 

ved tilsætning af 1-2% brændt kalk. Kalken 

doseres med specialudlægger og nedfræ-

ses i råjorden. Den brændte kalk reagerer 

kemisk med lerpartiklerne, hvilket giver 

stærke kemiske bindinger mellem lerpar-

tiklerne. Den kemiske reaktion omdanner 

samtidig lerpladerne, som omlejres. Dette 

giver lerjorden en markant større bære-

evne.

Kalkstabilisering udføres kun på lerjord, 

da den brændte kalk kun reagerer med ler-

partikler. Brændt kalk har derfor ingen ef-

fekt på andre jordarter eller grus.

Cementstabilisering foretages med al-

mindelig portlandcement og har større el-

ler mindre effekt på alle andre jordarter og 

grus. Det er teknisk muligt at cementstabi-

lisere humusjord, men behovet for cement-

tilsætning gør, at dette ikke er rentabelt.

Ved cementstabilisering dannes ce-

mentpasta, som binder de større partikler 

sammen. Det er afgørende, at det cement-

stabiliserede materiale afspændes efter 

ca. 7 døgn for at imødegå større revner i 

belægningen. Ved afspænding af materia-

let etableres der mange mikrorevner jævnt 

fordelt i belægningen. Afspændingen mod-

virker, at belægningen knækker i plader og 

giver større revner, som forplanter sig op i 

den overliggende belægning.

Ved uens jordbund, skiftevis revler af 

ler og sand eller sammenblandet mate-

riale, kan der med fordel anvendes et miks 

af kalk og cement, hvorved fordelene fra 

begge metoder opnås.

Fælles for kalkstabilisering og cement-

stabilisering er, at det stabiliserede mate-

riale bliver sætningsfrit og upåvirkeligt over 

for vand. De underliggende lag kan dog 

fortsat være vandlidende.

Afhængig af eksisterende forhold og 

ønske til fremtidig bæreevne, kan der væl-

ges mellem flere løsningsmodeller. Her vil 

økonomi spille en væsentlig rolle alt efter 

krav til færdig vej.

Jordstabiliseringsløsningen koster om-

kring 25% af prisen for traditionel løsning, 

hvor eksisterende materialer udskiftes med 

nye.

Trin for trin kan metoden beskrives med 

følgende arbejdsgange:
 █ Udtagning af prøver til bestemmelse af 

den optimale bindemiddeltilsætning.
 █ Eventuel fjernelse af muldjord langs 

vejkanter til den ønskede vejbredde.
 █ Nedknusning af den gamle vejbelæg-

ning ved fræsning med Wirtgen WR 

2400.
 █ Råjord og neddelt belægning mikses 

sammen i 40-50 cm dybde i hele vej-

bredden.
 █ Vejen komprimeres med valsetog og 

profileres med grader.
 █ Eventuel kalkstabilisering foretages i 

40-50 cm dybde.
 █ Vejen komprimeres igen med valsetog 

og finafrettes.
 █ Hvis der er behov for at ændre korn-

kurven på de eksisterende materialer, 

kan der udlægges skærver eller knust 

asfalt/beton. Materialer kunne tænkes 

at være på ”lager” fra andre projekter 

såsom affræset eller knust asfalt og 

beton.
 █ Udlægning af cement med Rhino ud-

lægger fra StreuMaster.
 █ Cement mikses sammen med vejkas-

sens materialer i 30-40 cm dybde med 

Wirtgen WR2400.
 █ Vejen profileres til endeligt profil med 

grader og slutkomprimeres med gum-

mihjulstromle.

Figur 3. Gennemfræsning.

Figur 4. Stabilisering med Rhino udlægger fra StreuMaster.
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 █ Efter minimum 7 dage afspændes ce-

mentstabiliseringen med vibration.
 █ Vejen påføres egnet belægning efter 

ønske og behov.
 █ Efter ca. 2 ugers spærring kan vejen 

igen åbnes for normal trafik.

Metoden giver også mulighed for at 

foretage samtidig fundering, sideudvidelse 

samt eventuel justering af højden på den 

færdige vej.

I forhold til traditionel sideudvidelse 

giver denne metode en ensartet vejkasse 

i hele vejens bredde. Dette modvirker 

de kendte differensfrosthævninger samt 

langsgående revner mellem gammelt og 

nyt.

Tidsmæssigt er metoden en fordel, da 

hele processen kan udføres inden for en 

periode på 2-3 uger, hvor en spærring af 

vejen selvfølgelig er nødvendig.

Som nævnt har SR-Gruppen A/S siden 

2012 udført forskellige varianter af denne 

opgradering og samtidig sideudvidelse 

af strækninger i Sønderborg, Kolding og 

Varde kommuner. Disse strækninger lig-

ger på 5. år uden skader og har ikke givet 

anledning til vedligeholdelsesudgifter for 

kommunerne, som de ellers ville have gjort.

Den første strækning, som SR-Grup-

pen A/S udførte med denne løsningsmodel 

i 2012, var Møllehøjvej i Sønderborg kom-

mune. Vejen er beliggende i et område, 

hvor den væsentligste belastning kommer 

fra lokale landmænds landbrugsmaskiner 

samt transport med lastbiler. Vejen har si-

den opgraderingen ikke haft behov for re-

parationer.
█

Figur 6. Den færdige vej.

Som tidligere nævnt rummer metoden 

store besparelser i forhold til traditionelle 

reparationsmetoder med afgravning, bort-

kørsel, deponering af afgravede materialer 

samt indbygning af nye grusmaterialer og 

asfalt, en besparelse på ca. 75%.

Miljømæssigt er metoden også at fore-

trække, da eksisterende materialer kan 

genbruges på stedet og derfor hverken 

skal transporteres bort eller deponeres. 

Hvis der er behov for tilsætning af mate-

rialer, kan der anvendes diverse genbrugs-

materialer eller affaldsprodukter. Disse ma-

terialer kunne være affræsede eller knuste 

genbrugsmaterialer af asfalt, kantsten eller 

beton. Dette bevirker at der kun anvendes 

et minimum af nye råstoffer. Alt arbejde 

udføres indenfor det aktuelle vejstykke 

hvorfor transport til og fra arbejdsstedet 

minimeres. Dette minimerer slid på andre 

vejstrækninger og minimerer gener for be-

boere og trafikanter.

Figur 5. Udlægning af OB.


