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MORTEN LARSEN

OMRÅDECHEF, SR-GRUPPEN A/S

Vejdirektoratet nedsatte i januar
2019 en arbejdsgruppe under
vejregelgruppe Asfalt. Gruppens
formål er at indsamle viden og
dokumentation om BSM-KMA
med henblik på udarbejdelse af
udbudsforskrift og vejregel for
det danske marked. Som en stor
del af dette arbejde har Vejdirek-
toratet entreret med Teknologisk

Institut om udarbejdelse af tests
af såvel råvarer som de udførte
forsøgsstrækninger. 
SR-Gruppen A/S har bidraget
med viden og input i arbejds-
gruppen og ikke mindst som ud-
førende entreprenør. SR-Grup-
pen blev valgt som samarbejds-
partner, da vi i forvejen rådede
over alle maskiner til udførelse
samt viden på området.

HVAD ER BSM-KMA
BSM-KMA er et semibundet
kornet materiale, hvor de enkelte
korn til forskel fra asfalt ikke er
omhyllet. Bindinger mellem kor-
nene dannes som punkter hvor
bitumenpartikler hæfter de en-
kelte korn sammen som ”punkt -
svejsninger”. BSM-KMA er et
bærelag og kan ikke henligge
uafdækket. BSM-KMA skal af-
dækkes med et slidlag afpasset
efter belastningen på belægnin-
gen.

BSM-KMA fremstilles af
100% gammel asfalt som blandes

koldt på mobilt værk, Kold Mix
Anlæg, derfor betegnelsen BSM-
KMA. Det mobile KMA-anlæg
kan opstilles hvor som helst, hvor
pladsen er egnet. Dette kan være
i nærhed af udlægningsstedet
 eller ved siden af lageret med
genbrugsasfalt.

BSM-KMA har en betydelig
CO2 reduktion. Den eksakte re-
duktion er ikke beregnet i skri-
vende stund, men forventes at
være på minimum 70% i forhold
til traditionelle bærelag af asfalt.
Arbejdet med en LCA (Livs- 
Cyklus-Analyse) beregning er
påbegyndt i samarbejde med
Teknologisk Institut og forventes
færdiggjort i foråret 2021.

ANVENDELSE
BSM-KMA anvendes som kob-
lingslag mellem de ubundne bæ-
relag af grusmaterialer og de
bundne asfaltlag.

BSM-KMA kan selvfølgelig
anvendes ved nyanlæg, som al-
ternativ til asfaltbærelag, her op-

nås en økonomisk, miljø- og kli-
mamæssig samt teknisk gevinst.
Ved bygge- og anlægsopgaver
som skal DGNB-certificeres har
BSM-KMA meget stor indvirk-
ning på det samlede CO2 regn-
skab. 

BSM-KMA kan med stor for-
del anvendes i forbindelse med
renovering af gamle veje, som
måske også skal udvides i bred-
den.

Metoden med BSM-KMA åb-
ner samtidig mulighed for at få
homogeniseret vejkassen i fuld
bredde samt eventuelt forstærket
denne ved brug af kalk- og/eller
cementstabilisering. Denne ho-
mogenisering bevirker, at man
opnår en ensartet vejkasse med
ensartet bæreevne og ensartet
frostfølsomhed fra kant til kant.

DIMENSIONERING 
MED BSM-KMA
Vejdirektoratet har nedsat yderli-
gere en arbejdsgruppe. Gruppens
mål er at indarbejde BSM-KMA
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Udlægning af BSM-KMA i fuld bredde, 6,5 meter. (Foto: Kim Brandt, Sjællandske Medier)
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i håndbogen ”Dimensionering 
af befæstelser og forstærknings-
belægninger” samt udarbejde
 belægningsforslag efter katalog-
metoden.

På sigt er målet endvidere at
indarbejde BSM-KMA som
valgmulighed blandt standardlag
i de gængse dimensioneringspro-
grammer.

De mange data som Vejdirek-
toratet og Teknologisk Institut
har indsamlet fra udførte projek-
ter i 2019 og 2020 vil danne
grundlag for dette arbejde. 

Indsamling af viden og doku-
mentation forventes at fortsætte i
2021.

Testresultater som Vejdirekto-
ratet og Teknologisk Institut har
indsamlet viser, at BSM-KMA
kan indgå i dimensioneringen af
den samlede belægning med et
E-modul, som placerer sig mel-

lem stabilgrus og varmblandet
asfalt.

ERFARING I PRAKSIS
Som forsøgsstrækning udførte
SR-Gruppen A/S i 2019 en vej-
strækning i Næstved Kommune.

Inden denne udførelse havde
Teknologisk Institut udført labo-
ratorieforsøg med bitumen fra
forskellige leverandører med
hensyn til ensartethed og anven-
delighed, ligesom knust asfalt
0/16 fra forskellige leverandører
blev undersøgt for ensartethed.

Forsøgsstrækningen blev fulgt
tæt af Vejdirektoratet, og den ud-
førte BSM-KMA-strækning blev
testet af Teknologisk Institut og
sammenholdt med tidligere labo-
ratorieforsøg.

I 2020 har SR-Gruppen A/S
udført 3 store renoveringsprojek-
ter for kommuner samt ramper på

den fynske motorvej som nyan-
læg for Vejdirektoratet. Alle op-
gaver er fulgt tæt af Vejdirektora-
tet, Teknologisk Institut med hen-
blik på, at indsamle yderligere
viden og dokumentation om
BSM-KMA.

Til 2021 har SR-Gruppen A/S
allerede renoveringsopgaver for
kommuner i ordrebogen, ligesom
opgaver hos entreprenører inden-
for nyanlæg er i pipeline.

VEJDIREKTORATET
MODTAGER BUILDING
AWARDS
 INNOVATIONSPRIS
2020
Vejdirektoratet modtog Building
Awards Innovationspris 2020 for
sit arbejde med indsamling af vi-
den og dokumentation om BSM.
Prisen blev overrakt af dagbladet
Licitationen.

I denne anledning bragte Lici-
tationen en artikel d. 1. oktober
2020, hvorfra følgende citater er
hentet:

”Vejbranchen har længe søgt
efter nye og grønnere måder at
reparere og vedligeholde de dan-
ske veje på. Det sker ikke mindst
i erkendelse af, at der bruges
mange råstoffer til at reparere
vejene, ligesom selve transporten
af råstofferne også er yderst res-
sourcekrævende.

Nu giver en ny metode, som
Vejdirektoratet er i gang med at
teste, håb om, at CO2-forbruget
til reparation af vejenes bærelag
lige under asfalten kan sænkes
markant. Metoden er så banebry-
dende, at Vejdirektoratet vinder
årets Building Awards Innova-
tionspris for sin pionerindsats
gennem indledende test og doku-
mentation af den nye belæg-
ningstype.”

Henrik Majlund er projektle-
der hos Vejdirektoratet og har
gennem de seneste to år været
med til at indsamle viden om
BSM-metoden. 

- For sådan en materialenørd
som mig har det været spænden-
de at kaste sig ud i, siger han.

I kommunalt regi er der lavet
strækninger i blandt andre Sla-
gelse, Lejre og Sønderborg Kom-
mune. Kommunerne er indforstå-
et med, at det er en slags forsøgs-
strækninger. Vi er jo selv i en læ-
ringsfase for øjeblikket, så vi har
indlagt et intenst måleprogram
på vejene, siger Henrik Majlund.

Formålet med forsøgene er
ifølge projektlederen at indsamle
viden om det nye materiale med
henblik på at skrive en ny bran-
chestandard på området - en så-
kaldt vejregel.”

FORVENTNINGER TIL
FREMTIDEN
SR-Gruppen A/S er ikke i tvivl
om, at BSM-KMA er en del af
den fremtidige opbygning af veje
og pladser, ligesom vi ikke er i
tvivl om, at vores metode med
samtidig renovering og udvidelse
af gamle kommuneveje har et
stort potentiale.

Du kan finde yderligere infor-
mation og downloade rapporter
fra Teknologisk Institut via vores
hjemmeside www.sr-gruppen.dk
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Det mobile Kold Mix Anlæg. (Foto: KB Media ApS)


