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Efter lang tids venten mener vi nu, at tiden er inde til et nyhedsbrev. 
 
 
Seminarer om Remix af asfaltbelægninger 
 
Mange af jer var med på vores seminarer om Remix af asfaltbelægninger i foråret 2019. Vi håber at 
i fik noget ud af disse seminarer, samt at i vil deltage næste gang vi gennemfører nogle af slagsen. 
 
Vi gennemfører opfølgning for dem, som ikke kunne deltage i 2019 på følgende datoer: 
 
17/3-2020 på Fuglesangsalle 14, Vejen 
 
18/3-2020 på Hotel Scandic, Nørretorv 57, Ringsted 
 
 
BitumenStabiliseret Materiale - BSM 
 
Som i måske ved, har vi brugt 2019 på forsøg med BitumenStabiliseret Materiale – BSM. 
SR-Gruppen har i samarbejde med Vejdirektoratet og Teknologisk Institut udført forsøg med BSM, 
som skal føre frem til en vejregel og udbudsforskrift for BSM. 
 
BSM er 100% genbrug af gammel asfalt. Teknikken har været anvendt i mange år udenfor Europa, 
herunder USA. Teknikken går ud på at blande knust asfalt med skumbitumen. Skumbitumen 
frembringes umiddelbart inden blanding med asfalten ved at injicere en lille smule vand i den 
varme bitumen. Herved opstår en dampudvikling som får bitumen til at danne millioner af små 
bobler, som gør at volumen af bitumen øges 10-20 gange. Når de mange bitumenbobler brister 
under blanding med asfalt dannes et net af  ”punktsvejsninger” mellem asfaltkornene.  
Selve BSM-materialet er koldt og udlægges med traditionelt asfaltudstyr. BSM er et bærelag og 
skal umiddelbart afdækkes med et slidlag. Dette slidlag kan afhængig af benyttelse og krav være alt 
fra en OB-belægning til et traditionelt asfaltlag. 
 
BSM finder efter vores mening anvendelse som koblingslag mellem de ubundne bærelag og 
asfaltlagene i en vejopbygning. BSM har et e-modul på 800-1000 MPa og ligger dermed mellem 
stabilgrus som har et e-modul på 2-300 MPa og asfalten som har et e-modul på 2-3000 MPa. 
 
BSM udmærker sig ved, som følge af mange hulrum, at modvirke revnedannelser nedefra. BSM har 
til forskel fra de ubundne bærelag meget lille vandfølsomhed. 
 
BSM kan selvfølgelig anvendes ved nyanlæg, men der hvor vi også ser en anvendelse, er ved 
renovering og udvidelse af gamle kommuneveje. 
 
 



 
 
Vi foreslår følgende proces ved renovering og eventuel udvidelse af en gammel kommunevej: 
 

- eventuel afrømning af muld langs asfaltkanter til ønsket bredde. 
- gravning af prøvehuller for bestemmelse af asfaltlagets og gruslagets tykkelse 
- gennemfræsning af hele belægningens tykkelse og blanding til homogent materiale 
- gennemfræsning foretages i den ønskede bredde inklusiv udvidelse 
- eventuel cementstabilisering af en del af det nedknuste bærelag 
- udlægning af 10-15 cm BSM 
- udlægning af egnet slidlag som OB eller asfaltslidlag 

 
Ved ovenstående metode opnås en ensartet vejkasse i hele den nye vejbredde. Vejkassens 
ensartethed vil bevirke, at der ikke opstå revner som følge af forskel i bæreevne eller differens 
frosthævning. 
 
Skulle du have fået interesse i at høre mere om BSM og måske få et uforpligtende tilbud må du 
endelig kontakte os. 
 
På vores YouTube kanal kan du blandt andet finde en lille film om BSM: 
https://www.youtube.com/channel/UCqM2KVrUw64Br_KJtlT13RA/videos 
 
Eller læse artikel om BSM via dette link: 
http://www.maskinteknik.dk/artikel/107883-ny-teknik-kan-give-gammel-asfalt-ny-vaerdi-som-
baerelag 
 
 
Vejregler for Remix 
 
Som vi tidligere har skrevet kom der endelig Vejregler for Remix i august 2019. Som følge af dette 
har VEJ-EU oprettet et kursus om emnet. Kurset finder sted på Hotel Nyborg Strand d. 26.02.2020. 
Kursusleder er Henrik Majlund fra Vejdirektoratet og Morten Larsen fra SR-Gruppen vil være 
gæsteunderviser. 
 
Vi vil gene slå et slag for, at i tilmelder jer dette kursus J 
 
Følg dette link til VEJ-EU’s hjemmeside: 
 
https://www.vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=201012 
 
 
Vejsektordage 
 
Sidst, men ikke mindst vil vi gerne reklamere lidt for Vejsektordagene på Teknologisk Institut d. 
27. og 28. maj 2020. SR-Gruppen udstiller igen i år på stand nr. 24. 
Vejsektordagene er GRATIS så kom glad forbi til en snak. 
 
Læs mere om Vejsektordagene via dette link: 
 
https://www.teknologisk.dk/ydelser/vejsektordagene-2020-udstilling-og-
konferencer/vejsektordagene-2020/40979 
 
 
 



 
 
 
 
Sociale medier 
 
Du er også meget velkommen til at følge os på LinkedIn: 
 
https://www.linkedin.com/company/10655855/admin/ 
 
eller Facebook: 
 
https://www.facebook.com/SRGruppen/ 
 
hvor der til stadighed lægges nyheder op. 
 
 
Samarbejdet i 2020 
 
Vi glæder os til at høre fra dig, hvad enten du har spørgsmål om stort eller småt. 
 
SR-Gruppen er altid klar med god faglig rådgivning J 
 
 
 
Det var alt for denne gang. 
 
Vi ønsker alle et rigtigt godt Nytår. 
 
 
 
Med venlighilsen 
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