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FORORD 
 
Udbudsforskrift for fræsning af belægninger er udarbejdet af en ad hoc-gruppe under 
vejregelgruppe Asfalt. 
 
Fræsning har tidligere været beskrevet under punktet Kold fræsning af asfaltbelægninger i 
Almindelig arbejdsbeskrivelse (supplerende), juli 2010. 
 
Udført under vejregelgruppe Asfalt, der i perioden havde følgende sammensætning: 
 
Gert von der Ahe, Vejdirektoratet, formand 
Henrik Majlund, Vejdirektoratet, projektleder 
Lotte Regel Josephsen, YIT A/S 
Per Kristensen, Aarhus Kommune 
Vibeke Wegan, Vejdirektoratet 
Jette Bork, Sønderborg Kommune 
Peter Jørgen Andersen, Vejdirektoratet 
Vagn Jensen, Rambøll 
Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut 
Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC Industry A/S 
René Hvidbak Sørensen, Vejdirektoratet 
 
Ad hoc-gruppen har haft følgende sammensætning: 
 
Henrik Majlund, Vejdirektoratet, projektleder 
Jette Bork, Sønderborg Kommune 
Per Kristensen, Aarhus Kommune 
Benny Lauritsen, YIT A/S 
Stefan Vindeløv, NCC Industry A/S 
Allan Bay, Vejdirektoratet 
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1 ALMENT 

1.1 Indhold 

Udbudsforskrift for fræsning af belægninger 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 Væsentlige ændringer 

Fræsning af belægninger har tidligere været beskrevet under punktet Kold fræsning af asfalt-
belægninger i Almindelig arbejdsbeskrivelse (supplerende), fra juli 2010, som var supplerende til 
Almindelig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt. 
 
Almindelig arbejdsbeskrivelse (supplerende), juli 2010, omfattede alene beskrivelse af flade-
fræsning og planfræsning, på asfaltbelægninger. 
 
Udbudsforskrift for fræsning af belægninger omfatter kold fræsning af asfalt, beton og køre-
baneafmærkning af termoplast, ved brug af fræsevalse monteret med fræsetænder. Udbuds-
forskriften beskriver følgende fræsetyper: 
 

 Bassinfræsning 

 Demarkeringsfræsning 

 Fladefræsning 

 Friktionsfræsning 

 Gennemfræsning 

 Kantfræsning 

 Kuglefræsning 

 Lysningsfræsning 

 Planfræsning 

 Profilfræsning 

 Rampefræsning 

 Rillefræsning 

 Rumlerillefræsning 

 Tilslutningsfræsning 

 Trappefræsning 

 Vandrendefræsning 
 
 
Endelig omfatter udbudsforskrift for fræsning af belægninger SAB-P, TAG-P, TBL-P og UKP-P, ud 
over AAB. 
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1.3 Vejregelreferencer 

Fræsning vil i alt overvejende grad typisk være indeholdt i de ydelser, der skal leveres ved udførelse 
af et asfaltarbejde iht. udbudsforskrifter for varmblandet asfalt m.fl. 
 
Fræsningen er i sådanne tilfælde at betragte, som et forberedende arbejde forud for asfaltarbejdet, 
og det vil påhvile asfaltentreprenøren at sikre, at fræsningen inkl. rengøring udføres 
konditionsmæssigt. 
 
Udover at udførelse af fræsning og renfejning støjer, kan der opstå støvdannelse, som vil kunne 
være til gene for omgivelserne. Opmærksomheden henledes på udbudsforskrift for arbejdsplads, 
som beskriver restriktioner i relation til miljøforhold. 
 
Herudover henledes opmærksomheden på udbudsforskrift for styring og samarbejde, for så vidt 
angår styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområder, herunder evt. udarbejdelse af plan for 
sikkerhed og sundhed. 
 
Endelig henledes opmærksomheden på beskrivelser af arbejdsområder, færdselsregulerende 
foranstaltninger, afsætning mv. i udbudsforskrift for arbejdsplads. 

1.4 Arbejdets art 

Udføres fræsning som en ydelse der er indeholdt i et asfaltarbejde, vil fræsningen typisk udgøre en 
mindre del, af arbejdets økonomiske omfang. Fræsearbejdet er således blot en del, af det samlede 
arbejde. 
 
Udføres fræsningen derimod som en selvstændigt afgrænset ydelse, vil fræsningen kunne 
betragtes som en tjenesteydelse. 
 
Der bør følgelig tages hensyn til ovenstående ved valg af udbudsform, og ved afgrænsning af 
entreprenørens mangelsansvar. 

2 UDFØRELSE 

2.1 Fræsetyper 

Terminologi   

Bassinfræsning Fræsning af et individuelt afgrænset areal (et bassin), hvor 
bredden kun udgør en del af den samlede belægningsbredde, og 
hvor længden fastsættes afhængig af lokale forhold. Fræse-
dybden udgør kun en del af den samlede tykkelse af asfalten/ 
betonen. 
Bassinfræsning anvendes typisk ved behov for lokal udskiftning af 
en skadet asfalt, fx ved udbedring af områder med revner og 
krakeleringer eller områder, som har været udsat for mekanisk 
eller termisk påvirkning. I sådanne tilfælde fastsættes fræse-
dybden ud fra tykkelsen af det asfaltlag som skal udlægges i 
fræsebassinet. 
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Terminologi   

Er den samlede fræsedybde større end typisk 50 - 80 mm kan det 
overvejes, at udføre to eller flere bassinfræsninger efter 
hinanden, med henblik på forskydning af den lodrette samling 
samt indbygning af konditionsmæssige lagtykkelser, alt afhængig 
af udstrækning og materialevalg. 

Demarkeringsfræsning Bortfræsning af kørebaneafmærkning af termoplast. 
Demarkeringsfræsning udføres som fin hhv. grov 
demarkeringsfræsning. 
Fin demarkeringsfræsning udføres med meget lille linjeafstand, 
af hensyn til, at fræsningen beskadiger den eksisterende, 
blivende, belægningsoverflade mindst muligt. Grov 
demarkeringsfræsning udføres typisk med en standard fræse-
valse, med normal linjeafstand. 
Skal der ikke lægges asfalt eller udføres kørebaneafmærkning 
efter demarkering, udføres demarkeringens sædvanligvis som en 
fin demarkeringsfræsning. 
Skal der udføres ny kørebaneafmærkning på en demarkerings-
fræst overflade, bør demarkering udføres som fin demarkerings-
fræsning.   
Udføres demarkering forud for udlægning af asfalt vil 
demarkeringen typisk kunne udføres som en grov 
demarkeringsfræsning, såfremt strukturen på fræseoverfladen 
ikke er afgørende for det færdige resultat.  

Fladefræsning Fræsning i en belægnings fulde bredde eller i en overvejende 
(sammenhængende) del af en belægnings fulde bredde. 
Længden af en fladefræsning udgør sædvanligvis minimum 3-5 
gange bredden, idet længden fastsættes afhængig af lokale 
forhold. Fræsedybden udgør kun en del af den samlede tykkelse 
af asfalten/betonen. 
Fladefræsning udføres typisk i en ensartet dybde over hele 
fræsearealet, da fræsningen sædvanligvis udføres i forbindelse 
med slidlagsudskiftning. I sådanne tilfælde er dybden af 
fræsningen afstemt med tykkelsen af det nye slidlag. 
Ved fladefræsning ændres belægningens profil ikke. 
I tilfælde hvor den fræste overflade skal benyttes til færdsel, bør 
det overvejes, om fræsningen skal udføres med reduceret linje-
afstand, alt afhængig af trafik og tid. Det bør endvidere overvejes 
om det fræste areal efterlades med lodrette fræsekanter, på 
tværs af færdselsretningen, eller om fræsningen udføres på en 
sådan måde, at der etableres ”ramper”, i en overgangszone, op 
mod eksisterende, blivende, belægning. Sådanne eventuelle 
”ramper” vil skulle fræses væk (tilslutningsfræsning med plant 
profil), inden udlægning af nyt slidlag. 
Ved lodrette fræsekanter med en højde på maksimalt 25 mm kan 
etablering af ”ramper” typisk undlades, alt afhængig af 
belægningen, trafikken og afmærkningen. 
Ramper etableres typisk med et retlinet længdeprofil, med en 
hældning på maksimalt 10 ‰, i forhold til eksisterende 
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Terminologi   

belægningsoverflade. 

Friktionsfræsning Fræsning udført i en sådan dybde, at belægningsoverfladen kun 
lige akkurat fræses. 
Fræsningen udføres for at øge ruheden af en belægnings-
overflade. 
Da friktionsfræsning sædvanligvis udføres på lokalt afgrænsede 
partier, udføres fræsningen typisk med en fin fræsevalse med en 
bredde på 0,5 m, af hensyn til at såvel udstrækningen som selve 
fræsningen påvirker hhv. beskadiger den eksisterende, blivende, 
belægningsoverflade mindst muligt. 

Gennemfræsning Fræsning af asfalt/beton i fuld dybde, dvs. til oversiden af det 
underliggende ubundne materiale (typisk grus). 
Gennemfræsning anvendes typisk som alternativ til traditionel 
skæring og opbrydning, af asfalt/beton. 
Da fræsningen udføres med en roterende fræsevalse, må det 
påregnes, at belægningskanter ved start og slut af fræsningen 
ikke vil kunne fremstå lodrette, i fuld dybde. Krav om lodrette 
kanter, i fuld dybde, ved start og slut af en gennemfræsning, kan 
ofte etableres ved ”tvær-fræsning” (kantfræsning), alt afhængig 
af fræsedybde, pladsforhold mv.  

Kantfræsning Bortfræsning af den yderste del af asfaltens/betonens frie kant. 
Fræsningen udføres i asfaltens/betonens fuld dybde. 
Ved kantfræsning bortfræses typisk de yderste 0,10 - 0,15 m af 
asfaltens/ betonens frie kant, således at der etableres en lodret 
kant, med en ret flugt hhv. et homogent kurveforløb. 
Kantfræsning udføres både på langs og på tværs af belægningen. 

Kuglefræsning Fræsning med en særlig fræsevalse, som frembringer et konkavt 
profil. 
Kuglefræsning anvendes typisk ved vandrendefræsning. Kugle-
fræsning kan dog også anvendes ved bassinfræsning, hvor 
hjørner i bunden af bassiner ønsker ”afrundet”. 
Fræsevalsen er typisk 0,5 m bred. 

Lysningsfræsning Kileformet (vertikalt) fræsning langs en fast kantbegrænsning 
(typisk en kantsten). Fræsedybden langs den faste 
kantbegrænsning fastsættes afhængig af lokale forhold. 
Lysningsfræsning udføres for at øge lysningshøjden langs en fast 
kantbegrænsning – typisk en kantsten. 
Fræsetypen benyttes typisk i forbindelse med kommende 
udlægning af nyt slidlag, på en vej, hvor den eksisterende 
kantstenslysning er for lille. 
Fræsedybden langs med kantbegrænsningen afstemmes typisk 
med tykkelsen af det kommende nye slidlag, og bredden af 
fræsningen fastsættes typisk således, at sidefaldet mod den faste 
kantbegrænsning øges med maksimalt 10 ‰. 

Planfræsning Bortfræsning af vulster/buler, som rager op over den tilstødende 
belægningsoverflade. 
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Terminologi   

Ujævnheder, som rager op over den omgivende belægnings-
overflade, kan fjernes ved planfræsning – dvs. en afretning af 
ujævnheder, som rager op over den omgivende belægnings-
overflade. 
Ved planfræsning udføres der således ikke fræsning ned i 
belægningen, men blot ned til den omgivende belægnings-
overflade. Ujævnheder som følge af fordybninger i belægnings-
overfladen fjernes således ikke ved planfræsning. 
Fræsetypen benyttes typisk hvor sporkøringer har medført 
vulster af en sådan udstrækning og højde, at de udgør et 
trafiksikkerhedsmæssigt problem, fx for gående som krydser 
belægningen eller for tohjulede trafikanter, som kører langs et 
sporkørt parti. 

Profilfræsning Profilfræsning er en fladefræsning, der udføres på en sådan 
måde, at profilet af en eksisterende belægning ændres. 
Profilfræsning udføres fx ved behov for ændring af en belægnings 
tvær-/længdefald eller ved opretning af en belægning. 
Se ovenstående bemærkninger vedrørende fladefræsning. 

Rampefræsning Bortfræsning af ramper eller dele af ramper i forkant af 
overkørsler/indkørsler. 
Ved udlægning af nyt slidlag på en vej, vil det ofte være 
nødvendigt at fjerne eksisterende ramper, eller dele af 
eksisterende ramper, ved adgange (overkørsler/indkørsler). Ved 
delvis fræsning af en rampe bortfræses toppen af rampen 
og/eller den ”forreste” del af rampen. 

Rillefræsning Smal gennemfræsning. 
Rillefræsning kan anvende som alternativ til (diamant)skæring, 
idet bredden af en rilleskæring typisk er ca. 0,1 m. 
Rillefræsning er særligt velegnet ved ”skæring” af meget tykke 
lag, som skal ”skæres” til fuld dybde. 
Rillefræsning har en relativt set høj fremdriftshastighed. I visse 
situationer kan denne fræsetype med fordel anvendes, i stedet 
for traditionel skæring, fx ved meget lange skæringer. 

Rumlerillefræsning Fræsning af et langsgående profil (fordybninger) i belægnings-
overfladen (typisk langs belægningskant og/eller langs midter-
linje).  
Rumleriller udføres typiske som fræste rumleriller eller som 
profileret kørebaneafmærkning af termoplast. Ved fræsning af 
rumleriller etableres et langsgående profil i belægningsover-
fladen. Profilet vil typiske være sinusformet (sinusrumlerille) eller 
være sammensat af skiftevis et fræst stykke og et ikke-fræst 
stykke. 
Rumlerillefræsning udføres typisk med en fin fræsevalse. 
Bredden af en rumlerille er typisk 0,1 – 0,35 m, og dybden er 
typisk maksimalt 10 mm. 
Fræste rumleriller kan udføres i samme tracé, som den langs-
gående kørebaneafmærkning af termoplast, hvorved der kan 
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Terminologi   

”spares” plads. Fræste rumleriller kan endvidere udføres på en 
sådan måde, at kørebaneafmærkningen af termoplast ikke 
kommer over belægningsoverfladen, hvorved eksempelvis 
sneplove ikke slider termoplasten af.  
Se udbudsforskrift for sinusrumleriller. 

Tilslutningsfræsning Fræsning i eksisterende belægning med henblik på, at skabe 
mulighed for at tilslutte en ny belægning til den eksisterende. 
Tilslutningsfræsning udføres med et plant hhv. kileformet 
(vertikalt) profil. 
Fræsedybden afstemmes med tykkelsen af den kommende nye 
belægning. 
En tilslutningsfræsning med et plant profil udføres typisk efter en 
kantfræsning samt efter en fladefræsning/profilfræsning, hvor  
der er etableret ”ramper”, i en overgangszone, op mod 
eksisterende, blivende, belægning. 
En tilslutningsfræsning med et kileformet profil udføres typiske 
hvor en ny belægning, udlagt på eksisterende belægning, skal 
tilsluttes den eksisterende, blivende, belægning. 
Profilet på en kileformet tilslutningsfræsning udføres typiske som 
et retlinet profil, og som er afstemmes med ønsket om, at der 
ikke opstår uhensigtsmæssige ujævnheder i den færdige 
belægningsoverflades længdeprofil. I bymæssig bebyggelse er 
længdefaldet på fræseoverfladen typisk maksimalt 20 ‰, i 
forhold til eksisterende belægningsoverflade. Uden for bymæssig 
bebyggelse er længdefaldet på fræseoverfladen typisk maksimalt 
10 ‰, i forhold til den eksisterende belægningsoverflade. 

Trappefræsning 
(fortandingsfræsning) 

To eller flere på hinanden følgende plane tilslutningsfræsninger, 
der udføres på en sådan måde, at asfaltens/betonens frie kant 
kommer til, at fremstå med et trappeformet (et fortandet) profil. 
Trappefræsning udføres typisk forud for udlægning af to eller 
flere nye, tilstødende, lag, idet fræsedybderne på hvert ”trin” 
afstemmes med lagtykkelserne af de kommende nye lag. 
Bredden af hver ”trin” er typisk 0,2 m. 
Se ovenstående bemærkninger vedrørende tilslutningsfræsning 
med et plant profil. 

Vandrendefræsning Fræsning af en rende for retningsbestemt bortledning af 
overfladevand. 
Ved vandrendefræsning etableres der typisk et ”bue”-formet 
profil, eller et V-formet profil. Udformning og udstrækning af 
renden fastsættes afhængig af lokale forhold, herunder trafik-
sikkerhedsmæssige hensyn, ved evt. færdsel hen over renden. 
Vandrender med et ”bue”-formet profil kan udføres som 
kuglefræsning. 

Figur 1 Terminologi. 
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2.2 Anstilling 

Ved planlægning af fræsearbejder er det vigtigt, at der disponeres tilstrækkelig plads til materiel og 
materialer. 
 
Fræsning udføres med maskiner, som ikke er indregistret til kørsel på offentlig vej. Heraf følger, at 
Fræsemaskiner flyttes fra arbejdsområde, til arbejdsområde, ved lastbiltransport. Fejemaskiner 
som ikke er indregistreret til kørsel på offentlig vej, flyttes ligeledes ved lastbiltransport. 
 
I forbindelse med fræsning skal der udføres opsamling af affræst materiale. Se nedenstående 
beskrivelse vedrørende rengøring. 
 
Ved det enkelte arbejdsområde vil opsamlet materiale typisk blive lagt i midlertidigt depot, for 
efterfølgende opsamling og bortkørsel. Omfanget af midlertidigt oplæg afhænger af om 
fræsemaskinen kan udføre læsning, i fx lastbil, af det affræste materiale. 

2.3 Fremføringshastighed 

Princippet i fræsning er, at et sæt af fræsetænder ”skærer” i belægningen, hvorved belægnings-
materialet ”skæres” af. 
 
Fræsevalsens omdrejningshastighed og den hastighed hvormed fræsevalsen føres frem – dvs. 
fremføringshastigheden – har afgørende betydning for den enkelte fræsetands mulighed for, at 
”skære” i belægningen. 
 
Ved for ringe omdrejningshastighed på fræsevalsen, ved nedslidning af fræsetænder og ved for høj 
fremføringshastighed, er der øget risiko for, at belægningsmaterialet brækkes af, i stedet for at 
blive ”skåret” af. 
 
Da fræseentreprenøren sædvanligvis er interesseret i, at opretholde en høj kvalitet i fræsearbejdet, 
samt en så høj fræsekapacitet pr. fræser, som muligt, vil han typisk udføre fræsning med høj 
omdrejningshastighed på fræsevalsen og med relativt skarpe tænder, alt andet lige. 
 
Fremføringshastigheden er således reelt ofte den eneste parameter, som kan øge kapaciteten af en 
fræser, hvorfor der i AAB er angivet betingelser for fremføringshastigheden. 

2.4 Fræseoverflade 

Under hensyn til den videre anvendelse af den fræste overflade, skal den fræste overflade fremstå 
med en homogen, jævn og ensartet overflade. 
 
Anvendelse af ikke-nedslidte fræsetænder, samt korrekt fremføringshastighed, vil alt andet lige øge 
muligheden for, at fræseoverfladen kommer til at fremstå korrekt. 
 
Anvendelse af en bred fræsevalse, vil alt andet lige, øge muligheden for, at etablere en mere jævn 
fræseoverflade, end ved anvendelse af en smal fræsevalse. 
 
Fræseentreprenøren kan som udgangspunkt ikke gøres ansvarlig for eventuel manglende 
homogenitet, jævnhed og ensartethed i fræseoverfladen, som skyldes forhold ved belægningen 
og/eller belægningsmaterialet. 
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Sådanne forhold ved belægningen og/eller belægningsmaterialet kan eksempelvis være afskalling 
som følge af manglende vedhæftning til underlaget, samt smuldrende belægningsmateriale. 

2.5 Linjeafstand 

Ved fræsning frembringes der ”riller” (fræselinje) i fræseoverfladen. Disse fræselinjer ligger på 
langs af fræseretningen. 
 
Afstanden mellem dybdelinjerne i to tilstødende fræselinjer kaldes linjeafstanden. Linjeafstanden 
skal være ensartet over hele bredden af en fræsevalse. 
 
Afstanden mellem fræselinjerne, afhænger direkte af antallet af fræsetænder, på fræsevalsen. En 
fin fræsevalse har mange fræsetænder, og frembringer fræselinjer med lille linjeafstand. En grov 
fræsevalse få fræsetænder, og frembringer fræselinjer med stor linjeafstand. 
 
Ved langt de fleste fræseopgaver anvendes en ”standard” fræsevalse, med en linjeafstand på 15 
mm. Skal der udlægges et tyndt asfaltlag – fx TB k – på den fræste overflade, anvendes typiske en 
fræsevalse med en mindre linjeafstand, fx 8 mm. Endelig anvendes der typiske en fræsevalse med 
en meget lille linjeafstand, ved meget fine fræsninger, fx 3 mm ved fin demarkeringsfræsning. 
 
Danske fræseentreprenører råder typiske alen over fræsevalser med linjeafstandene 15 mm, 8 mm 
og 3 mm.  

2.6 Fræsedybde 

Fræseoverfladens profil kan med god vilje sammenlignes med profilet på et vaskebræt. 
 
Ved lille linjeafstand er fræseoverfladen mindre ”ru”, og højdeforskellen mellem top og bund i 
fræsemønstret er lille. Ved stor linjeafstand er fræseoverfladen mere ”ru”, og højdeforskellen 
mellem top og bund i fræsemønstret er stor. 
 
Det er således muligt, at definere dybden af en fræsning, som nedstik til enten toppen eller bunden 
af fræsemønstret, eller som en middelværdi af disse. 
 
I denne udbudsforskrift fastsættes dybden af en fræsning som nedstik til toppen af fræsemønstret 
– dvs. til toppen af en fræselinje. 

2.7 Fræsekanter 

Fræste kanter på blivende belægninger skal være lodrette. 
 
Under hensyn til mulig korrekt udførelse, af et efterfølgende asfaltarbejde, bør det sikres, at fræste 
kanter i blivende belægning, ikke beskadiges fx ved kørsel med materiel op og ned ad fræsekanter, 
eller ved belastning fra biltrafik. 
 
Er det ikke muligt, at forhindre beskadigelse af fræsekanter, eller skal det affræste areal trafikeres, 
kan det overvejes, at etablere midlertidige ramper langs fræsekanter, fx ved udlægning af egnet 
materiale eller ved fræsning, idet fræste ramper vil skulle bortfræses (tilslutningsfræsning med 
plant profil) forud for et efterfølgende asfaltarbejde. 
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2.8 Geometri og udformning 

Fræsning skal som overordnet princip udføres med rette flugter og homogene kurveforløb, parallelt 
med og vinkelret på vejens retning. 
 

Vinklen mellem to fræsekanter i en fræsning, bør aldrig være under 90, af hensyn til mulig korrekt 
udførelse, af et efterfølgende asfaltarbejde. 
 

Ligeledes bør vinklen mellem en fræsekant og en fast kantbegrænsning aldrig være under 90. 

2.9 Profil 

Niveauet af en fræseoverflade fastsættes oftest i forhold til den eksisterende, tilstødende, 
blivende, belægningsoverflade. 
 
Fræseoverfladen vil derfor typisk komme til, at følge belægningens eksisterende profil, herunder på 
langs og på tværs. 
 
Ved profilfræsning skal fræseoverfladen følge et foreskrevet niveau, herunder både på langs og på 
tværs. 

2.10 Hugning 

En fræsemaskines geometri og udformning sætter begrænsninger for måden hvorpå der kan 
fræses. 
 
Typisk vil materiale i ”fræsehjørner” samt materiale omkring faste genstande – som fx riste og 
dæksler - ikke kunne fræses bort i fuld udstrækning. 
 
Materiale som ikke fjernes ved fræsning må derfor fjernes ved borthugning med mejsel. 
 
Fræseentreprenøren vil typisk anvende en benzindrevet mejselhammer til hugning. 

2.11 Rengøring 

Alt affræst materiale skal som udgangspunkt opsamles fra fræseoverfladen. 
 
Flere typer af fræsemaskiner kan opsamle og læsse hovedparten, af det affræste materiale, på fx 
en lastbil. Supplerende hertil skal der udføres renfejning inkl. opsamling. 
 
Anvendes der ikke opsamling og læsning vha. fræsemaskinen, må det affræste materiale opsamles 
ved renfejning. 
 
Ved renfejning af fræseoverfladen er det vigtigt at være opmærksom på, at det finkornede 
materiale i fræselinjerne fejes op, dels for at skabe mulighed for konditionsmæssig klæbning for et 
efterfølgende asfaltarbejde, dels for at undgå støvgener. 
 
Affræst asfaltmateriale vil typisk kunne anvendes, som genbrugsmateriale i asfaltproduktion. 
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2.12 Genbrug af affræst materiale 

Affræst asfaltmateriale vil typisk kunne genbruges i produktion af varmblandet asfalt. 
 
Ved større fræseopgaver bør det overvejes om affræsning af asfalt skal tilrettelægges på en sådan 
måde, at der sker en sortering af asfalten – fx separat affræsning af asfaltslidlag med klippe-
materiale, og efterfølgende affræsning af øvrigt asfalt. 
 
Affræst beton vil typisk kunne genbruges som ubundet materiale i fx ubundet bærelag. 

3 KONTROL 

Traditionelt set, er omfanget af kontrol ved fræsning begrænset, da fræsningen ofte er en 
forberedende aktivitet, forud for et asfaltarbejde. 
 
Alt andet lige, må det dog lægges til grund, at fræseentreprenøren skal udføre en vis form for 
egenkontrol, i forbindelse med fræsningen. 
 
I udbudsforskriften er der beskrevet krav til kontrolforanstaltninger som vedrører fræseoverfladen, 
fræsedybden og rengøringen. 
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