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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 er fortsat i stor skala gennem hele 2020. 
 
Af projekter kan nævnes: 
 

- Rennebjergvej i Boeslunde for Slagelse Kommune. 
- Buesøvej mellem Kornerup og Kattinge for Lejre Kommune. 
- Buskmosevej i Kværs for Sønderborg Kommune. 
- Rampeanlæg på M40 på Fyn for Vejdirektoratet. 

 
Samlet har vi produceret ca. 25.000 ton BSM-KMA i 2020. 
 
Alle projekter er fulgt tæt af Vejdirektoratet med bistand fra Teknologisk Institut. Alle resultater 
samles i rapporter af Teknologisk Institut, og vil danne grundlag for Vejregel og udbudsforskrift for 
BSM-KMA. 
 
Du kan downloade rapporter og artikler via vores hjemmeside: 
https://www.sr-gruppen.dk/download/ 
https://www.sr-gruppen.dk/artikler/ 
 
BSM-KMA er 100% genbrug af gammel asfalt. Teknikken har været anvendt i mange år udenfor 
Europa, herunder USA. Teknikken går ud på at blande knust asfaltgenbrug med skumbitumen. 
Skumbitumen frembringes umiddelbart inden blanding med asfaltgenbruget 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 asfaltgenbruget, 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 asfaltslidlag. 
 
BSM-KMA finder efter vores opfattelse anvendelse som koblingslag mellem de ubundne eller 
hydraulisk bundne bærelag og asfaltlagene i en vejopbygning. BSM-KMA 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-KMA kan selvfølgelig anvendes ved nyanlæg, men der hvor vi også ser en anvendelse, er ved 
renovering og udvidelse af gamle kommuneveje. 
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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 eventuel udvidelse 
- eventuel cementstabilisering af en del af det nedknuste bærelag 
- udlægning af 10-15 cm BSM-KMA 
- 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. 
 
Samarbejdet med Vejdirektoratet og Teknologisk Institut, om indsamling af viden og 
dokumentation om BSM-KMA, fortsætter i 2021. 
Herunder udarbejdelse af en LCA-beregning (Life Cycle Assessment) for fastlæggelse af CO2 
besparelsen ved anvendelse af BSM-KMA. 
 
Til udførelse i 2021 har vi allerede adskillige projekter i pipeline: 
 

- Renovering og udvidelse af kommunevej for Kolding Kommune 
- Stort nyanlæg for entreprenør i Solrød 
- To nyanlæg for entreprenører i Vejle 

 
Hertil kommer, adskillige forespørgsler på renovering og udvidelse af kommuneveje, samt en stribe 
af nyanlæg. 
 
Skulle du have interesse i at høre mere om BSM-KMA og måske få et uforpligtende tilbud, må du 
endelig kontakte os. 
 
 
In-situ støbning med Slipform Paver 
 
Et andet produktområde som vinder stort indpas i disse år, er in-situ støbning med Slipform Paver. 
En selvkørende maskine, som ved hjælp af en glideform, kan støbe alle ensartede profiler så som: 
 

- kantsten med eller uden neddyk ved overkørsler 
- vandrender med V-profil eller indvendigt løb 
- fortove op til 2,5 m i bredden. 
- fundamenter 
- autoværn 
- belægninger 

 
Betonen er typisk fiberarmeret med meget høj styrke. Herudover er der mulighed for, at indstøbe 
stålkabler som langsgående armering. 
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Maskinen er styret via GPS, og er i stand til, at skabe og genskabe de perfekte kurve- og linjeforløb 
både vandret og lodret. Datagrundlaget for 3D-maskinstyringen kan dannes fra såvel opmåling af 
eksisterende forhold som detailprojektering ved nyanlæg. 
 
Det er kun fantasien, som sætter grænser for in-situ støbning. Har vi ikke allerede den rette 
støbeform, producerer vi den helt rigtige til dit formål. 
 
Du bestemmer. 
 
Du kan se eksempler på in-situ støbning via disse link: 
https://www.sr-gruppen.dk/muligheder-med-glideformstobning-in-situ/ 
https://www.sr-gruppen.dk/glideformstoebning/ 
https://www.sr-gruppen.dk/in-situ-galleri/ 
 
 
Sociale medier 
 
På vores YouTube kanal kan du se 18 små film om, hvad vi foretager os: 
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 2021 
 
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 venlig hilsen 
 

 
 
Fuglesangsalle 14 
6600 Vejen 
Telefon 3325 5590 
www.sr-gruppen.dk 


