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 I  2019 nedsatte Vejdirektoratet en arbejds-

gruppe, hvis formål var, at udarbejde Vejre-

gel for BSM – KMA. Dette arbejde blev fær-

diggjort og Vejreglen blev gjort gældende i 

december 2021.

I januar 2022 er der ligeledes nedsat en arbejds-

gruppe under Vejregelgruppe Asfalt, hvis formål er, 

at udarbejdede Vejregel for BSM – In-situ.

Hvad er BSM – In-situ
BSM – In-situ er et semibundet kornet materiale, 

hvor de enkelte korn til forskel fra asfalt ikke er om-

hyllet. Bindinger mellem kornene dannes som punk-

ter hvor bitumenpartikler hæfter de enkelte korn 

sammen som ”punktsvejsninger”. BSM – In-situ er et 

bærelag og kan ikke henligge uafdækket. BSM – In-

situ skal afdækkes med et slidlag afpasset efter tra-

fikbelastningen på den pågældende belægning.

BSM – In-situ fremstilles af 100% genbrug af de 

materialer, som vejen er opbygget af. Ved BSM – In-

situ efter FDR – metoden skal rehabiliteringen af be-

lægningen udføres i større dybde end den eksiste-

rende asfalttykkelse. Dette betyder, at ”lagkageef-

fekten” eller ”ketchupeffekten” undgås. Disse udtryk 

er måske meget indforståede, men meningen er, at 

der ikke opstår lag i opbygningen med uhensigts-

mæssig stigende eller faldende e-moduler. Alle lag 

i opbygningen har jævnt stigende e-modul fra bund 

til top. Princippet i en balancerede opbygning, hvor 

e-modulet ikke stiger fra lag til lag i opad gående 

retning med en faktor større en 3-5, er overholdt.

BSM har en betydelig CO2 reduktion
Den eksakte CO

2
 reduktion for BSM - KMA er doku-

menteret i en LCA-vurdering (Life-Cycle-Assessment). 

Dette analysearbejde er udført af Teknologisk Insti-

tut for SR-Gruppen. LCA-analysen viser følgende re-

duktion af CO
2
 udledning ved brug af BSM-KMA:

• Ved nyanlæg er reduktionen 51-59% i forhold til 

traditionel opbygning med bærelag af varmblan-

det asfalt.

• Ved rehabilitering af eksisterende veje er reduk-

tionen 58-64% i forhold til traditionel opbygning 

med bærelag af varmblandet asfalt.

Hertil kan ifølge gennemført følsomhedsanalyse til-
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BSM – In-situ udført med WR-stabiliseringsfræser følger principperne i FDR – Full Dept 
Reclamation. På dansk kan princippet beskrives som Fuld Dybde Rehabilitering. Dette 
betyder, at hele det bundne asfaltlag, og en del af det ubundne bærelag gennemgår 

en rehabilitering og genbruges som nyt semibundet bærelag på stedet, BSM – In-situ.
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VIL DU VIDE MERE…

Vejregel for BSM – KMA og Håndbog for dimensionering kan downloades via 
www.vejregler.dk
LCA-Vurdering for BSM – KMA kan downloades via vores hjemmeside: 
www.sr-gruppen.dk her finder du også link til vores YouTube kanal.



57TRAFIK & VEJE  •  APRIL 2022

lægges 8-10%, hvis asfaltgenbrug anven-

des uknust og udsving i energiforbrug til 

tørring og opvarmning ved produktion 

af asfalt tages i betragtning. Reduktionen 

vil således ligge mellem 61 og 74%.

Disse værdier må forventes at være 

større for BSM – In-situ udført efter WR-

metoden.

I skrivende stund pågår udarbejdelsen 

af EPD for BSM – KMA. Dette arbejde ud-

føres ligeledes af Teknologisk Institut for 

SR-Gruppen.

Erfaring i praksis
SR-Gruppen indkøbte i 2021 sin første 

WR-stabiliseringsfræser. En WR-stabilise- »

Figur 1: BSM – In-situ after WR-metoden. Her ses hele kolonnen.

Figur 3: Bitumen og vand tilføres via slanger fra henholdsvis foran kørende og bagved kørende tankvogn.

Figur 2: BSM – In-situ. Cement udlægges direkte på overfladen.
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ringsfræser kan udføre BSM – In-situ efter 

FDR – metoden. Maskinen er fra den Ty-

ske maskinproducent Wirtgen og af ty-

pen WR 250i. Maskinen er en traditionel 

stabiliseringsfræser, men udmærker sig 

ved, at have flere fræsetænder, som giver 

en større findeling af materialet. Maski-

nen er desuden monteret med udstyr for 

tilsætning af skumbitumen, som er for-

udsætningen for udførelse af BSM.

WR-stabiliseringsfræseren har en 

grundbredde på 2,4 meter, men bredden 

kan begrænses, så en vilkårlig vejbredde 

kan bearbejdes.

Den første opgave med denne maski-

ne blev udført for Vejen Kommune på 

Øster Gesten Mosevej.

På den pågældende strækning blev 

den eksisterende belægning stabiliseret 

i 20 cm dybde. Materialet i denne dybde 

bestod af ca. 5-7 cm asfalt og 13-15 cm 

macadam.

Den knuste asfaltbelægning blev blan-

det effektivt med materialer fra den ubund-

ne vejkasse og bitumenstabiliseret til et 

homogent semibundet bærelag.

På Øster Gesten Mosevej var asfaltbe-

lægningen helt nedbrudt og partielt re-

pareret gennem mange år. Bredden på 

vejen var ca. 4,7 meter og egentlig til-

strækkelig, men blev dog øget til 5,0 me-

ter.

På denne strækning valgte Vejen Kom-

mune at afslutte med en Overfladebe-

handling, OB. Valg af slidlag afhænger af 

den belastning der er på vejen.

Omkostningen ved denne løsning er 

kun 25-50% af traditionel løsning.

En lille film om projektet finder du på 

vores YouTube kanal.

Anvendelse
BSM – In-situ finder anvendelse ved reha-

bilitering af gamle veje. Ved BSM – In-situ 

efter WR-metoden tilsikres det, at asfalt-

laget gennembrydes og homogeniseres 

sammen med en del af vejkassen. Denne 

metode sikrer, at de forskellige lag i be-

fæstelsen har et stigende E-modul fra 

bund til top, således, at kravene til en ba-

lanceret opbygning overholdes. Hvis ve-

jens bredde samtidig er utilstrækkelig, er 

det muligt også at breddeudvide. Dette 

kan enten gøres med eksisterende grus-

materialer som ligger langs asfaltkanter-

ne, eller ved afgravning og udlægning af 

egnede materialer. Disse må gerne være 

genbrugsmaterialer som knust asfalt el-

ler lignende.

BSM – In-situ efter WR-metoden kan 

også anvendes ved opgradering af eksi-

sterende grusveje.

BSM kan benyttes på både veje og 

pladser.

Dimensionering med BSM
Vejdirektoratet har haft en arbejdsgrup-

pe, som havde til formål, at revidere Hånd-

bog for Dimensionering – Befæstelser og 

Forstærkningsbelægninger. Dette arbej-

de er færdiggjort og den nye håndbog er 

gjort gældende i januar 2022. I den revi-

derede håndbog er BSM indarbejdet og 

der er angivet belægningsopbygninger 

med BSM efter katalogmetoden.

Forventninger til fremtiden
I SR-Gruppen er vi ikke i tvivl om, at BSM 

er en del af den fremtidige opbygning af 

veje og pladser, ligesom vi ikke er i tvivl 

om, at vores metode med samtidig reno-

vering og udvidelse af gamle kommune-

veje har et stort potentiale. 
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Figur 6: Øster Gesten Mosevej før rehabilitering. Figur 7: Øster Gesten Mosevej efter rehabilitering med BSM
– In-situ og OB.

Figur 5: Skumbitumen frembringes i specialdyser, hvor bitumen 
ved ca. 175 grader tilsættes en lille mængde vand og luft.

Figur 4: Princip i valsehus ved BSM – In-situ efter WR-meto-
den. Cement er udlagt på overfladen, skumbitumen og vand 
tilsættes fra hver sin spraybar.


