
 

 
 

VEJLEDNING 

FORSEGLING - VEJL. 
UDBUD 

JUNI 2019 



UDBUD FORSEGLING - VEJL. 

2 JUNI 2019 

FORORD 
Udbudsforskrift for forsegling er udarbejdet af Vejregelgruppe Asfalt. 
 
Forsegling har tidligere været beskrevet under punktet Forsegling i Almindelig arbejdsbeskrivelse 
(supplerende), juli 2010. 
 
Væsentlige ændringer er beskrevet i afsnit 1.3. 
 
Udbudsforskriften er udarbejdet under Vejregelgruppe Asfalt, der i perioden havde følgende 
sammensætning: 
 
Gert von der Ahé, formand, Vejdirektoratet 
Lotte Josephsen, YIT 
Jette Bork, Sønderborg Kommune 
Vibeke Wegan, Vejdirektoratet 
Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut 
Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC 
Per Kristensen, Aarhus Kommune 
Peter Andersen, Vejdirektoratet 
René Hvidbak Sørensen, Vejdirektoratet 
Henrik Majlund, projektleder, Vejdirektoratet 
 
Udbudsforskriften er udarbejdet af en ad hoc-gruppe, under Vejregelgruppe Asfalt, med følgende 
sammensætning: 
 
Per Kristensen, Aarhus Kommune 
Finn Jensen, DOB 
Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC 
Peter Miklos, Munck Asfalt 
Mads Jegsen, NIRAS 
Henrik Majlund, projektleder, Vejdirektoratet 
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1 ALMENT 

1.1 Indhold 

Udbudsforskrift for Forsegling indeholder: 
 

 Vejledning 

 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) 

 Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) 

 Paradigme for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) 

 Paradigme for tilbudsliste (TBL-P) 

 Paradigme for Udbudskontrolplan (UKP-P) 

1.2 Afgrænsning 

Udbudsforskrift for forsegling er gældende for forsegling på vejarealer, hvor forseglingen udføres 
med et bituminøst produkt, på en asfaltoverflade. 
 
Udbudsforskriften omfatter forsegling udført uden afstrøning, og forsegling udført med afstrøning. 
 
Udbudsforskriften omfatter ikke udførelse af forsegling i tunneller, i lufthavne eller hvor der er 
regler for brand. 

1.3 Væsentlige ændringer 

I forhold til udbudsforskrift for Asfaltarbejder, supplerende vejledning og almindelig arbejds-
beskrivelse fra juli 2010 er væsentlige ændringer beskrevet nedenfor: 
 

 Ajourføring i forbindelse med ændringer i de europæiske standarder 

 CE-mærkning af materialer 

 Entreprisestørrelser betegnes 'kontrolomfang' 

 Krav til friktion er udgået 

 Materialekrav er formuleret i overensstemmelse med Byggevareforordningen og 
harmoniserede produktstandarder 

 Omfang af kontrol er uddybet, herunder indførelse af opdeling af arbejdet i kontrolafsnit. 

 Afsnit om Afhjælpning er udgået 

 Afsnit om Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) er erstattet af TAG-P 
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1.4 Terminologi 

I nærværende udbudsforskrift er følgende terminologi anvendt: 
 

Terminologi  

Forsegling Mindst et lag bindemiddel. 
 
Bindemidlet tætner til en vis grad en porøs asfaltoverflade, og medvirker 
til at fastholde sten og mørtel i en eksisterende asfaltoverflade. 
 
Forsegling med afstrøning kan til en vis grad erstatte den mørtel, der 
over tiden er forsvundet (slidt af/vasket væk) fra en eksisterende 
asfaltbelægning. 

Bindemiddel Bituminøst produkt, der forsegler belægningens overflade, og skaber 
vedhæftning mellem eventuelt afstrøningsmateriale og underlag. 

Bitumenemulsion Bindemiddel på basis af vejbitumen i henhold til DS/EN 13808 
I en bitumenemulsion er flydende dråber, eller partikler, af bitumen 
dispergeret i vand. 
 
I Danmark anvendes kationisk (sur) bitumenemulsion til forsegling. 
 
Bitumenemulsion forekommer i følgende to faser: 

 Dispergeret; bitumenemulsionen kan udsprøjtes 

 Brudt; bitumenemulsionen har skilt sig i to faser, så bitumen og vand 
er hver for sig, og der er skabt vedhæftning mellem eventuelt 
afstrøningsmateriale og underlag 

 
Bitumenemulsion til forsegling betegnes eksempelvis C70B, hvor bog-
stavet 'C' står for, at det er en kationisk bitumenemulsion, tallet '70' er 
andelen af bitumen, og 'B' angiver, at der er anvendt vejbitumen som 
basis for bindemidlet. 

Modificeret 
bitumenemulsion 

Bindemiddel på basis af bitumenemulsion med tilsætning af polymer i 
henhold til DS/EN 13808. 
 
Modificeret bitumenemulsion til forsegling angives med bogstaverne 
'BP', eksempelvis C70BP. 
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Terminologi  

Cutbackbitumen Bindemiddel på basis af vejbitumen i henhold til DS/EN 15322. 
 
I en cutbackbitumen er viskositeten af vejbitumen reduceret ved 
tilsætning af et letflygtigt opløsningsmiddel. 
 
Cutbackbitumen indeholder typisk 4-9 % opløsningsmiddel, som for-
damper under og efter udsprøjtning. Den sidste rest opløsningsmiddel 
kan være adskillige måneder om at fordampe. 
 
Grundet denne fordampning er der nogle miljømæssige og arbejdsmiljø-
mæssige forhold ved brug af cutbackbitumen med mineralsk opløsnings-
middel, som nøje bør overvejes. 
 
Cutbackbitumen til forsegling betegnes eksempelvis Fm8B2, hvor bog-
staverne 'Fm' står for mineralsk cutter, tallet '8' angiver dynamisk 
viskositet i klasse 8 (10-50 Pa·s ved 60 °C) for det færdige produkt, 'B' 
angiver, at der er anvendt vejbitumen som basis for bindemiddel, og tal-
let '2' angiver totaldestillat i klasse 2 (< 15 % ved 225 °C). 

Modificeret 
cutbackbitumen 

Bindemiddel på basis af cutbackbitumen med tilsætning af polymer i 
henhold til DS/EN 15322. 
 
Modificeret cutbackbitumen til forsegling angives med bogstaverne 'BP', 
eksempelvis Fm8BP2. 

Fluxet bitumen Bindemiddel på basis af vejbitumen i henhold til DS/EN 15322. 
 
I en fluxet bitumen er viskositeten af vejbitumenen reduceret ved 
tilsætning af en relativ tungtflygtig fluxolie. 
 
En fluxet bitumen indeholder typisk 1-4 % af et opløsningsmiddel, som 
kun delvist fordamper. 
 
Fluxet vejbitumen til forsegling betegnes eksempelvis Fv9B2 eller 
Fm9B2, hvor bogstaverne 'Fv' og 'Fm' står for henholdsvis vegetabilsk 
flux og mineralsk flux, tallet '9' angiver dynamisk viskositet i klasse 9 (30-
100 Pa·s ved 60 °C) for det færdige produkt, 'B' angiver, at der er an-
vendt vejbitumen som basis for bindemiddel, og tallet '2' angiver en 
kugle/ring-temperatur i klasse 2 (> 35 °C). 

Modificeret fluxet 
bitumen 

Bindemiddel på basis af fluxet bitumen med tilsætning af polymer i hen-
hold til DS/EN 15322. 
 
Modificeret fluxet bitumen til forsegling angives med bogstaverne 'BP', 
eksempelvis Fv9BP2 eller Fm9BP2. 

Afstrøning Spredning af afstrøningsmateriale på udsprøjtet bindemiddel. 
 
Mængde af afstrøning skal afpasses mængde af bindemiddel, så der på 
belægningsoverfladen dannes et tyndt, sammenhængende, homogent 
lag afstrøningsmateriale, som er fastholdt af bindemidlet. 
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Terminologi  

Afstrøningsmateriale Naturligt finkornet materiale i henhold til DS/EN 13043 + AC. 
 
Som afstrøningsmateriale anvendes eksempelvis: 

 Bakkemateriale: Indvundet fra grusgrav 

 Sømateriale: Indvundet fra havbund 

 Klippemateriale: Indvundet fra stenbrud 
 
Herudover kan afstrøningsmateriale kan også være fx bitumineret 
stenmel, stålmel eller bitumineret stålmel i henhold til DS/EN 13043 + 
AC. 

AVCP 'Approval and Verification of Constancy of Performance' er entrepre-
nørens sammenhørende sæt af typetest (TAIT) og egenkontrol (FPC) i 
henhold til Anneks C i DS/EN 12271. 

Parcel Sammenhængende areal med samme type forsegling. 
 
En entreprise kan indeholde flere parceller. En parcel kan omfatte flere 
kontrolafsnit, eksempelvis afgrænset ved dagsproduktioner. 

Figur 1.1 Anvendt terminologi. 

1.5 Referencer 

1.5.1 Lovreferencer 
 
For så vidt angår miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold henvises til gældende 
miljølovgivning og arbejdsmiljølovgivning. 
 
I den sammenhæng henledes opmærksomheden på lovgivning vedrørende bygherrens pligter, 
herunder forhold vedrørende anvendelse af særlige materialer – fx organiske opløsningsmidler. 

1.5.2 Normative referencer 
 
Normative referencer er angivet i afsnit 1 i AAB for Forsegling. 

1.5.3 Vejregelreferencer 
 
Vejregelreferencer for forsegling er angivet nedenfor: 
 

 Udbudsforskrift, Fælles for Vejdrift 

 Udbudsforskrift, Styring og Samarbejde 

 Udbudsforskrift, Arbejdsplads 

 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Afmærkning af vejarbejder m.v. 

 Håndbog, Afmærkning af vejarbejder m.v. 

 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Renhold af veje 

 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Varmblandet asfalt 

 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Kørebaneafmærkning 

 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) – Generelt 
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1.6 Bygherrens ydelser 

Bygherren oplyser hvilket arbejde der skal udføres, herunder om der skal udføres afstrøning. 
 
Herudover oplyser bygherren hvor arbejdet skal udføres, og dermed også hvilket underlag der er 
for arbejdets udførelse. 
 
Af hensyn til entreprenørens mulighed for at vælge egnede materialer, bør bygherren give 
oplysninger om trafikbelastningen på arealet, fx i SAB. 
 
Bygherren bestemmer, om evt. kørebaneafmærkning og bevoksning skal fjernes inden arbejdets 
udførelse, og som udgangspunkt er det bygherrens opgave at fjerne evt. kørebaneafmærkning og 
bevoksning. Bygherren kan dog vælge at lade dette arbejde udføre af entreprenøren. 

1.7 Entreprenørens ydelser 

Entreprenøren skal beskrive den løsning som tilbydes udført, herunder særligt de materialer som 
tilbydes leveret og indbygget. Det påhviler følgelig entreprenøren at forholde sig til det 
eksisterende underlag ved valg af tilsætningsmateriale. 
 
Herudover påhviler det entreprenøren at føre egenkontrol med arbejdets udførelse, idet art og 
omfanget af egenkontrollen skal tilpasses det enkelte arbejde. Med henblik på, at dokumentere art 
og omfang af egenkontrollen skal entreprenøren udarbejde en kontrolplan, som skal fremlægges 
for bygherren. 

1.8 Underlag 

Det anbefales, at kørebaneafmærkning og bevoksning fjernes inden arbejdets udførelse. 

1.9 Kontrolomfang 

Som udgangspunkt er grænsen mellem arbejde med kontrolomfang I og arbejde med 
kontrolomfang II fastsat til 20.000 m2. 
 
Denne grænse er valg på et erfaringsmæssigt grundlag, samt under hensyn til en rimelig 
proportionalitet mellem arbejdets størrelse og omfanget af forundersøgelse og kontrol. 
 
For arbejder med kontrolomfang II er der skærpede krav til entreprenørens dokumentation af 
kontrol. 
 
Bygherren kan vælge at fastsætte et entreprisespecifikt kontrolomfang. Arbejder på statsveje vil 
således typisk være omfattet af kontrolomfang II.  

1.10 Funktionskrav 

De i AAB anførte funktionskrav gælder for hele udstrækningen, af udført forsegling, og de gælder i 
hele mangelansvarsperioden. 
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2 MATERIALER 

2.1 Bindemidler og stenmaterialer 

Bindemidler og stenmaterialer til forsegling er omfattet af harmoniserede produktstandarder. 
 
Bindemidler og stenmaterialer skal være CE-mærket. 
 
Valg af bindemiddel og stenmateriale påhviler entreprenøren. 

3 UDFØRELSE 

3.1 Styring og samarbejde 

Entreprisespecifikke forhold i relation til styring og samarbejde, bør beskrives i en særlig arbejds-
beskrivelse for styring og samarbejde, som er supplerende til Almindelige arbejdsbeskrivelse, 
Styring og samarbejde – AAB. 

3.2 Arbejdsplads 

Entreprisespecifikke forhold i relation til arbejdsplads, bør beskrives i en særlig arbejdsbeskrivelse 
for arbejdsplads, som er supplerende til Almindelige arbejdsbeskrivelse, Arbejdsplads – AAB. 

3.3 Klargøring af underlaget 

Almindelig klargøring af underlaget påhviler entreprenøren. Klargøring omfatter typisk rengøring 
inkl. opsamling af sammenfejet materiale. 
 
Særlig klargøring af underlaget påhviler ikke entreprenøren. Særlig klargøring kan eksempelvis 
omfatte ekstraordinær rengøring efter landbrugsredskaber. 
 
Er bygherren bekendt med, at der er behov for særlig klargøring af underlaget, skal han oplyse 
entreprenøren herom. 
 
Udbedring af skader i underlaget samt afretning/opretning forud for forsegling påhviler bygherren. 
Bygherren kan vælge at lade entreprenøren udføre sådanne arbejder. 
 
Forud for udførelse af forsegling bør bevoksning af græs og ukrudt være fjernet, og demarkering 
bør være udført. 
 
Underlaget for forsegling skal, uanset alder, være rengjort i nødvendigt omfang umiddelbart før 
spredning af bindemiddel. 

3.4 Udførelse af forsegling 

Arbejder med forsegling udføres maskinelt, men mindre områder kan udføres med håndsprøjte. 
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Entreprenøren skal sikre, at der ikke sker tilsmudsning af dæksler, tilstødende konstruktioner samt 
trafikanter ved udsprøjtning af bindemiddel. 
 
Lokale områder, der er meget åbne og eventuelt med rivninger, bør bringes i en tilstand, der sikrer 
et tilfredsstillende underlag for forseglingen - dette kan ske ved, at lokale områder behandles mere 
end en gang (udsprøjtning af bindemiddel må tidligst gentages, når der alene resterer bitumen fra 
foregående udsprøjtning af bindemiddel på overfladen). 
 
Forudsætningerne for et tilfredsstillende resultat ved udførelsen af en forsegling afhænger af både 
luftens temperatur og underlagets temperatur. Forsegling bør fortrinsvis udføres ved lufttempera-
tur/temperatur af underlaget over 10 °C. Her skal man være særligt opmærksom på broer, hvor un-
derlaget hurtigere kan blive afkølet som følge af blæst. 
 
Det kan endvidere være nødvendigt at udsætte forsegling som følge af for varmt eller for fugtigt 
vejr. Uanset type af bindemiddel skal udførelse af forsegling standses ved regnvejr, også selvom der 
anvendes klæbeforbedrer. 
 
Brydning af bitumenemulsionen afhænger af typen af emulsion samt temperaturen - brydning bør 
ske inden for få timer. Arealet skal være afspærret, indtil emulsionen har brudt. Ved forsegling 
uden afstrøning kan bindemiddelfilmen "nappe" (fremstå klistret) i den første tid efter brydning. 
 
Forsegling bør så vidt muligt udføres i perioden 1. maj - 1. oktober. 
 
Ved forsegling med afstrøning skal spredning af afdækningsmateriale finde sted umiddelbart efter 
spredning af bindemidlet. For at sikre en overflade mættet med afstrøningsmateriale i den færdige 
forsegling er det vigtigt, at der anvendes et overskud af afstrøningsmateriale. Det er vigtigt, at 
mængden af bindemiddel afpasses i forhold til mængden af afstrøning. 
 
Forseglingen, inklusiv eventuel afstrøning, skal have et sammenhængende, homogent præg. 

3.5 Afsluttende arbejder 

Umiddelbart efter udførelse af en forsegling, uden afstrøning, kan der være risiko for nedsat 
friktion i en periode, indtil bitumenhinden er slidt af i overfladen. Det bør vurderes, om der 
indføres hastighedsbegrænsning i en periode. 
 
Ved udførelse af forsegling med afstrøning skal arealer rengøres for overskydende afstrønings-
materiale ved opsugning snarest muligt efter arbejdets udførelse, dog inden for 4-7 dage efter 
tromling og afbinding har fundet sted. 

4 KONTROL 

Entreprenøren skal føre kontrol med arbejdet, idet omfanget af entreprenørens dokumentation af 
udført kontrol afhænger af om arbejdet udføres iht. kontrolomfang I eller kontrolomfang II. 
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere, at anvendte materialer og udførelse af forsegling, er i 
overensstemmelse gældende entreprisespecifikke krav. 
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Entreprenørens kontrol struktureres efter kontrolafsnit. Et kontrolafsnit kan maksimalt svare til 
størrelsen af én maskines dagsproduktion. 
 
 
 



 

 
 

 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 
Postboks 9018 
1577 København V 
Telefon 7244 3333 
 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 
 
vejregler@vd.dk 
vejregler.dk 
 
EAN: 978-87-93674-62-2 
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