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FORORD 
Udbudsforskrift for overfladebehandling er udarbejdet af Vejregelgruppe Asfalt. 
 
Første udgave af udbudsforskrift for overfladebehandling blev udgivet i november 2007 og senere 
opdateret i februar 2009 samt suppleret med et revisionshæfte i december 2011. 
 
Derudover indgår overfladebehandling i udbudsforskrift for brobelægninger (afsnit 11.1 - 11.6), der 
blev udgivet i november 2003 og senere opdateret i november 2006 samt suppleret med et revi-
sionshæfte i februar 2009. 
 
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 Overfladebehandling 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 overfladebehandling er gældende for overfladebehandling på vejarealer, 
omfattende følgende typer af overfladebehandling: 
 

 Enkelt overfladebehandling (1 OB) 

 Halvanden overfladebehandling (1½ OB) 

 Sandwich overfladebehandling (SOB) 

 Dobbelt overfladebehandling (2 OB) 

1.3 Væsentlige ændringer 

De tidligere udbudsforskrifter for overfladebehandling er skrevet sammen til et samlet dokument, 
der dækker overfladebehandling på veje og broer. 
 
I forhold til udbudsforskrift for Overfladebehandling fra februar 2009 samt revisionshæfte og ud-
budsforskrift for Brobelægninger (Afsnit 11.1 - 11.6) fra november 2006 samt revisionshæfte er 
øvrige væsentlige ændringer beskrevet nedenfor: 
 

 Ajourføring i forbindelse med ændringer i de europæiske standarder 

 CE-mærkning af overfladebehandling i henhold til DS/EN 12271 som standard 

 Entreprisestørrelser betegnes 'kontrolomfang', og antallet er reduceret til to 

 Toenhalv overfladebehandling (2½ OB) er udgået 

 For stenmaterialer er syntetiske materialer eller andre industriprodukter udgået 

 Krav til stenmateriale udtrykt ved micro-Deval i henhold til DS/EN 1097-1 er indført 

 Materialekrav er formuleret i overensstemmelse med Byggevareforordningen og 
harmoniserede produktstandarder 

 For krav til stenmateriale er gennemfald på 0,5 mm-sigten, flisethedsindeks og Los Angeles-
værdi udgået 

 Beskrivelse af afretning og opretning er udgået 

 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 

 Eksempel på udbudsbrev er udgået. 
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1.4 Terminologi 

I nærværende udbudsforskrift er følgende terminologi anvendt: 
 

Terminologi  

Overfladebehandling Mindst et lag bindemiddel og et lag stenmateriale. 
 
Se terminologi for OB, MOB, EOB og EMOB nedenfor, der er overflade-
behandling med forskellig type bindemiddel. 
 
Der kan tilføjes et præfiks afhængigt af type af overfladebehandling. 

OB Forkortelse for overfladebehandling med vejbitumen / cutbackbitumen / 
fluxet bitumen. 

MOB Forkortelse for overfladebehandling med polymermodificeret bitumen / 
modificeret cutbackbitumen / modificeret fluxet bitumen. 

EOB Forkortelse for overfladebehandling med bitumenemulsion på basis af 
vejbitumen. 

EMOB Forkortelse for overfladebehandling med modificeret bitumenemulsion. 

Enkelt OB (1 OB) Successiv udførelse af et lag bindemiddel og et lag stenmateriale. 
 
Såfremt typen af bindemiddel er polymermodificeret bitumen / modifi-
ceret cutbackbitumen / modificeret fluxet bitumen, bitumenemulsion 
eller modificeret bitumenemulsion er betegnelsen henholdsvis 1 MOB, 
1 EOB og 1 EMOB. 

Halvanden OB 
(1½ OB) 

Successiv udførelse af et lag bindemiddel og to lag stenmateriale, hvor 
det andet lag stenmateriale har en mindre kornstørrelse end det første. 
 
Såfremt typen af bindemiddel er polymermodificeret bitumen / modifi-
ceret cutbackbitumen / modificeret fluxet bitumen, bitumenemulsion 
eller modificeret bitumenemulsion er betegnelsen henholdsvis 1½ MOB, 
1½ EOB og 1½ EMOB. 

Sandwich OB (SOB) Successiv udførelse af et lag stenmateriale og en overfladebehandling, 
hvor stenmaterialet i overfladebehandlingen har en mindre kornstørrel-
se end det første lag stenmateriale. 
 
Såfremt typen af bindemiddel er polymermodificeret bitumen / modifi-
ceret cutbackbitumen / modificeret fluxet bitumen, bitumenemulsion 
eller modificeret bitumenemulsion er betegnelsen henholdsvis SMOB, 
SEOB og SEMOB. 
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Terminologi  

Dobbelt OB (2 OB) Successiv udførelse af første lag bindemiddel og første lag stenmateriale 
efterfulgt af andet lag bindemiddel og andet lag stenmateriale, hvor det 
andet lag stenmateriale har en mindre kornstørrelse end det første. 
 
Såfremt typen af bindemiddel er polymermodificeret bitumen / modifi-
ceret cutbackbitumen / modificeret fluxet bitumen, bitumenemulsion 
eller modificeret bitumenemulsion er betegnelsen henholdsvis 2 MOB, 
2 EOB og 2 EMOB. 

Bindemiddel Bituminøst produkt, der skaber vedhæftning mellem stenmateriale og 
underlag. 
 
Bindemidlet medvirket endvidere til at forsegle overfladen af underlaget 
for overfladebehandlingen. 

Vejbitumen Bindemiddel i henhold til DS/EN 12591. 
 
Vejbitumen er et bindemiddel som bl.a. er egnet til brug ved anlæg og 
vedligehold af vejbelægninger. 

Polymermodificeret 
bitumen 

Bindemiddel, der er polymermodificeret i henhold til DS/EN 14023. 
 
Modificering af bitumen anvendes for at opnå bedre egenskaber i for-
hold til den tilsvarende vejbitumen (eksempelvis mindre temperatur-
følsomhed, større elastisk tilbagegang eller lignende). 

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 overflade-
behandling. 
 
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 stenmateriale og 
underlag 

 
Bitumenemulsion til overfladebehandling betegnes eksempelvis C70B, 
hvor bogstavet '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 overfladebehandling angives med bog-
staverne '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 vejbitumenen 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 overfladebehandling betegnes eksempelvis Fm8B2, 
hvor bogstaverne '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 binde-
middel, og tallet '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 overfladebehandling angives med bog-
staverne '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. 
 
Fluxet vejbitumen indeholder typisk 1-4 % af et opløsningsmiddel, som 
kun delvist fordamper. 
 
Fluxet vejbitumen til overfladebehandling betegnes eksempelvis Fv9B2 
eller Fm9B2, hvor bogstaverne 'Fv' og 'Fm' står for henholdsvis vege-
tabilsk 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 anvendt vejbitumen som basis for bindemiddel, og tallet '2' an-
giver 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 overfladebehandling angives med bog-
staverne 'BP', eksempelvis Fv9BP2 eller Fm9BP2. 
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Terminologi  

Afdækning Spredning af stenmateriale. 
 
Stenmateriale spredes i en passende mængde ved udførelse af 
overfladebehandling, så der på belægningsoverfladen dannes et sam-
menhængende, homogent lag stenmateriale, som er fastholdt af binde-
midlet. 

Stenmateriale Naturligt materiale i henhold til DS/EN 13043 + AC. 
 
I en overfladebehandling er stenmaterialet grovkornede partikler i en 
snæver sortering, der i praksis er uden finstof i, som eksempelvis: 

 Bakkemateriale: Indvundet fra grusgrav 

 Sømateriale: Indvundet fra havbund 

 Klippemateriale: Indvundet fra stenbrud 
 
Ved snæver sortering menes en sortering af stenmaterialet, hvor største 
og mindste fraktion er indenfor 1-2 sigtestørrelser i Basis sæt plus sæt 1 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. 

TAIT 'Type Approval Installation Trial' (synonym med ITT) i henhold til Anneks 
C i DS/EN 12271. 
 
TAIT består af en defineret strækning, hvor der er udført målinger både 
på udførselstidspunktet og efter en periode på et år. Detaljeret informa-
tion bliver registreret med det formål klart at identificere produktet, 
dets ydeevne samt dets tiltænkte brug. 
 
En TAIT benyttes af producenten til at eftervise brugbarheden af hans 
produkt samt hans evne til at producere og installere det. 

ITT 'Initial Type Test' demonstrer, at en overfladebehandlings egenskaber 
opfylder de deklarerede egenskaber i henhold til europæiske standarder. 

Skadestype P1 (P1) Svedning i henhold til DS/EN 12272-2. 

Skadestype P2 (P2) Afskalning i henhold til DS/EN 12272-2. 

Skadestype P3 (P3) Spredt stentab i henhold til DS/EN 12272-2. 

Skadestype P4 (P4) Stentab i striber i henhold til DS/EN 12272-2. 

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

Figur 1.1 Anvendt terminologi. 
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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 Overfladebehandling. 

1.5.3 Vejregelreferencer 
 
Vejregelreferencer for overfladebehandling 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 

1.6 Bygherrens ydelser 

Bygherren oplyser hvilket arbejde der skal udføres, herunder type af overfladebehandling. 
 
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 
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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 50.000 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 overfladebehandling, og 
de gælder i hele mangelansvarsperioden. 
 
Ud over krav til udseende, geometri og holdbarhed, skal de funktionelle krav medvirke til 
opretholde en trafiksikker belægning. 

2 MATERIALER 

2.1 Råmaterialer 

2.1.1 Bindemidler og stenmaterialer 
 
Bindemidler og stenmaterialer til overfladebehandling er omfattet af harmoniserede produkt-
standarder. 
 
Bindemidlet og stenmaterialet er dog en del af overfladebehandlingen, og da overfladebehandling 
er omfattet af en harmoniseret produktstandard, kan der ikke stilles krav om CE-mærkning af 
bindemidlet og stenmaterialet, og der kan ikke stilles krav til disse materialer jf. de harmoniserede 
produktstandarder for materialerne. 
 
Valg af bindemiddel og stenmateriale påhviler entreprenøren. 

2.2 Det færdige produkt 

Overfladebehandling skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 12271, og skal være omfattet af et 
AVCP system 2+. 
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Entreprenøren skal deklarere sin overfladebehandling i overensstemmelse med kategorierne i 
DS/EN 12271, Tabel 2. Entreprenørens deklarering af kategorier er baseret på visuel inspektion af 
en 100 meter strækning i henhold til DS/EN 12272-2. 
 
Entreprenørens ydeevnedeklaration kan indeholde deklarering af egenskaber umiddelbart efter ud-
førsel samt 1 år efter udførelse. Deklarering af egenskaber efter 1 år er baseret på entreprenørens 
typetest (TAIT). 
 
Den udførte overfladebehandling skal overholde klasserne i entreprenørens ydeevnedeklaration. 
 
Eftervisning af generelle krav til overfladebehandling foretages i henhold til følgende standarder: 
 

 Vedhæftning mellem bindemiddel og 
stenmateriale: 

Testmetode er visuel inspektion, P3, 
i henhold til DS/EN 12272-2 

 Modstand mod deformation: Testmetode er visuel inspektion, P1 og P2, 
i henhold til DS/EN 12272-2 

 Hærdning/størkning: Testmetode er visuel inspektion, P1, P2 og P3, 
i henhold til DS/EN 12272-2 

 Modstand mod slid: Testmetode er prøvning ved micro-Deval 
i henhold til DS/EN 13043 + AC 

 Vedhæftning til underlag: Testmetode er visuel inspektion, P2 og P4, 
i henhold til DS/EN 12272-2 

 Holdbarhed af vedhæftning mellem 
bindemiddel og stenmateriale: 

Testmetode er visuel inspektion, P3, 
i henhold til DS/EN 12272-2 

 Holdbarhed af modstand mod 
deformation: 

Testmetode er visuel inspektion, P1 og P2, 
i henhold til DS/EN 12272-2 

 Holdbarhed af vedhæftning til 
underlag: 

Testmetode er visuel inspektion, P2 og P4, 
i henhold til DS/EN 12272-2 

 
Ovenstående prøvningsmetoder fremgår af Anneks ZA i DS/EN 12271. 
 
I henhold til Byggevareforordningen må der ikke stilles andre krav, herunder krav til materialer, end 
de krav, der er nævnt i Anneks ZA i DS/EN 12271. Øvrige prøvningsmetoder, der fremgår af Anneks 
ZA i DS/EN 12271, er oplistet nedenfor: 
 

 Kohæsion: Testmetode er Vialit pendul test 
i henhold til DS/EN 13588 

 Friktion: Testmetode er måling af makrostrukturdybde 
i henhold til DS/EN 13036-1 

 Støj: Testmetode er måling af makrostrukturdybde 
i henhold til DS/EN 13036-1 

 Holdbarhed af kohæsion: Testmetode er Vialit pendul test 
i henhold til DS/EN 13588 

 Holdbarhed af friktion: Testmetode er måling af makrostrukturdybde 
i henhold til DS/EN 13036-1 

 
Retningslinjer for fremsendelse af dokumentation opdeles efter kontrolomfang. 
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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 overfladebehandling påhviler 
bygherren. Bygherren kan vælge at lade entreprenøren udføre sådanne arbejder. 
 
Specielt en dobbelt OB (2 OB) med stor stenstørrelse har en stor lagtykkelse. Ved tilslutning til eksi-
sterende belægning kan det overvejes, om der skal udføres tilslutningsfræsning ved overgangen til 
eksisterende belægning. 
 
Forud for udførelse af overfladebehandling bør bevoksning af græs og ukrudt være fjernet, og de-
markering bør være udført. 
 
Underlaget for overfladebehandling skal, uanset alder, være rengjort i nødvendigt omfang umiddel-
bart før spredning af bindemiddel. 

3.4 Udførelse af overfladebehandling 

Arbejder med overfladebehandling udføres maskinelt, men mindre områder kan udføres med 
håndsprøjte. 
 
Entreprenøren skal sikre, at der ikke sker tilsmudsning af dæksler, tilstødende konstruktioner samt 
trafikanter ved udsprøjtning af bindemiddel. 
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Den normale spredetemperatur for de forskellige typer bindemiddel er angivet nedenfor: 
 

 Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion: Cirka 70 °C 

 Cutbackbitumen og modificeret cutbackbitumen: Cirka 120-140 °C 

 Vejbitumen, polymermodificeret bitumen, fluxet 
bitumen og modificeret fluxet bitumen: 

Cirka 130-180 °C 

 
Forudsætningerne for et tilfredsstillende resultat ved udførelsen af en overfladebehandling afhæn-
ger af både luftens temperatur og underlagets temperatur. Overfladebehandling bør fortrinsvis ud-
føres ved lufttemperatur/temperatur af underlaget over 10 °C. 
 
Det kan videre være nødvendigt at udsætte overfladebehandling som følge af for varmt eller for 
fugtigt vejr. Uanset type af bindemiddel skal udførelse af overfladebehandling standses ved 
regnvejr. 
 
Overfladebehandling bør så vidt muligt udføres i perioden 1. maj - 1. oktober. 
 
Spredning af afdækningsmateriale skal finde sted umiddelbart efter spredning af bindemidlet. 
 
Umiddelbart efter afdækning skal grundig tromling af afdækningsmateriale finde sted. Til tromling 
bør anvendes gummihjulstromle, da denne type tromle er bedre til at sikre vedhæftning mellem 
bindemiddel og stenmateriale end eksempelvis glatvalsede tromler - gummihjulstromlen er bedre 
til at trykke/"massere" stenmaterialet ned i bitumenhinden. Følgende faktorer har indflydelse på at 
få stenmaterialet ned i bitumenhinden: 
 

 Mængden af tung trafik; jo mere tung trafik, jo nemmere indtrykning 

 Gennemsnitlig temperatur af underlaget; jo højere temperatur, jo nemmere indtrykning 
(indtryk kan således variere fra områder i fuld sol til områder med skygge) 

 Stenstørrelse; Jo mindre sten, jo nemmere indtrykning 

 Hastighed af trafikken; Jo lavere hastighed, jo nemmere indtrykning 
 
I en periode efter udførelse vil der være risiko for stentab (samt risiko for skader ved stenslag), 
specielt ved hurtigt kørende trafik. 
 
Overfladebehandlingen skal have et sammenhængende, homogent præg efter de afsluttende 
arbejder. 

3.5 Afsluttende arbejder 

I den første periode efter udførelsen, inden vedhæftning mellem bindemiddel og stenmateriale er 
tilvejebragt, er der en øget risiko for stentab. Denne risiko kan reduceres ved påbud om nedsat 
hastighed for bilisterne. 
 
Ved udførelse af overfladebehandling anvendes overskud af afdækningsmateriale. Løst afdæk-
ningsmateriale skal altid fjernes fra kørebane og rabatter af hensyn til henholdsvis skader ved sten-
slag og sikring af afvanding. Modificerede bindemidler gør det muligt at renfeje belægningen og op-
suge løse sten allerede få timer efter udførelsen, afhængigt af lufttemperaturen. 
 
Uanset type af bindemiddel bør opsugning af overskydende stenmaterialer udføres inden for 4-7 
dage efter tromling. 
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Entreprenøren skal holde overfladebehandlingen under nøje observation, også efter fjernelse af 
løse sten, for at sikre, at belægningen har opnået tilstrækkelig stabilitet. Supplerende rengøring for 
overskydende stenmateriale kan være nødvendig. 

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 overflade-
behandling, er i overensstemmelse gældende entreprisespecifikke krav. 
 
Entreprenørens kontrol struktureres efter kontrolafsnit. Et kontrolafsnit kan maksimalt svare til 
størrelsen af én maskines dagsproduktion. 
 
Da det er kvaliteten af det færdige produkt, som er interessant, udføres der som udgangspunkt ikke 
kontrol af bindemiddel og stenmateriale.
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