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Nyhedsbrev fra SR-Gruppen A/S 
Januar 2022 

 

 

BitumenStabiliseret Materiale - BSM 
 

Som vi tidligere har omtalt, begyndte vi i 2019 et samarbejde med Vejdirektoratet om indsamling af 

viden og dokumentation om BitumenStabiliseret Materiale, BSM – KMA. 

 

Dette arbejde har nu resulteret i udarbejdelse af Vejregel for BSM – KMA. 

Du finder Vejreglen via dette link til Vejregelportalen: 

https://vejregler.dk søg på BSM – KMA. 

 

SR-Gruppen er i 2021 også begyndt at udføre BSM – In-situ. 

 

 
 

BSM – In-situ udføres efter samme principper som BSM – KMA, men som navnet indikerer, udføres det 

direkte på vejen ved genanvendelse af eksisterende asfalt og en del af den eksisterende vejkasse. 

BSM – In-situ udføres typisk i 15 – 20 cm dybde, og skal afdækkes med egnet slidlag afhængig af vejens 

belastning. Slidlaget kan udføres enten som overfladebehandling, OB, eller et slidlag af varmblandet 

asfalt. 

BSM – In-situ øger kun vejens højde meget begrænset, svarende til slidlagets tykkelse. 

Med såvel BSM – In-situ som BSM – KMA, kan vejens bredde øges, hvis de rette omstændigheder er til 

stede. 

 

Du kan se en film om BSM – In-situ via dette link til vores YouTube kanal: 

https://youtu.be/PBTWAQFispU 

 

Samt en film om BSM – KMA: 

https://youtu.be/r8rWsjF_r5c 

 

I 2021 udførte Teknologisk Institut en LCA-Vurdering for SR-Gruppen. Denne LCA-Vurdering 

dokumenterer, at BSM – KMA har en CO2 reduktion på op til 74% i forhold til udførelse af bærelag med 

varmblandet asfalt. 

 

Du kan downloade LCA-Vurderingen m.m. via vores hjemmeside: 

https://www.sr-gruppen.dk/download/ 

 

https://vejregler.dk/
https://youtu.be/PBTWAQFispU
https://youtu.be/r8rWsjF_r5c
https://www.sr-gruppen.dk/download/
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In-situ støbning med Slipform Paver 

 

Vi har tidligere omtalt vores In-situ støbning med Slipform Paver. 

 

 
 

Med denne metode kan vi In-situ støbe alle profiler som kantsten, vandrender, fortove m.m. Vi har mange 

forskellige typer af støbeforme, har vi ikke den du skal bruge i dit projekt, så producerer vi den. 

Et profil som har vundet stor udbredelse, er vores Linjeafvanding. Dette profil har vi udført på E45 ved 

Skanderborg og på E20 ved udvidelsen på Fyn. Vi har også udført Linjeafvanding i forbindelse med 

havne- og på industriarealer. 

Linjeafvanding udføres med indvendigt løb i forskellige dimensioner fra 300 – 500 mm med og uden 

integreret kantsten og rist. 

 

                    
 

 

Du kan se en film om In-situ støbning af Linjeafvanding via dette link til vores YouTube kanal: 

https://youtu.be/bmDuCZz6bgk 

 

 

https://youtu.be/bmDuCZz6bgk
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Covid-19 
 

Som i måske husker, blev vi forhindret i at gennemføre vores kundeseminarer i 2020. Det var vi meget 

kede af. Vi havde planer om at gennemføre disse i indeværende år, men tør ikke ulejlige en masse 

mennesker, for måske endnu engang at måtte skuffe. Vi planlægger derfor at gennemføre disse i foråret 

2023. Hvis du har interesse i at deltage, kan du allerede nu give en tilkendegivelse til Finn Nielsen på 

fn@sr-gruppen.dk 

 

 

Vejforum 
 

Vi er glade for, at Vejforum blev gennemført i december 2021. Vi takker alle for et godt Vejforum, og de 

mange snakke på vores stand, samt de mange tilhørere til indlægget om BSM. 

 

Vi glæder os allerede til Vejforum 2022. 

 

 

Sociale medier 

 
På vores YouTube kanal kan du se 20 små film om, hvilke ydelser SR-Gruppen kan tilbyde: 

https://www.youtube.com/channel/UCqM2KVrUw64Br_KJtlT13RA 

 
Du er også meget velkommen til at følge os på LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/sr-gruppen-a-s/ 

 

eller Facebook: 

https://www.facebook.com/SRGruppen/ 

 

hvor der til stadighed lægges nyheder op. 

 

 

Samarbejdet i 2022 
 

Vi glæder os til, at høre fra dig, hvad enten du har spørgsmål om stort eller småt. 

 

I SR-Gruppen er vi altid parat med god faglig rådgivning ☺ 

 

Det var alt for denne gang. 

 

Vi ønsker alle et rigtigt godt Nytår. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Fuglesangsalle 14 

6600 Vejen 

Telefon 3325 5590 

www.sr-gruppen.dk 
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