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1. Indledning 

Efter aftale med Morten Larsen, SR-Gruppen A/S, har Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg den 16. 

og 17. september 2021 udtaget laboratorieprøver af nyproduceret BSM fra belægningsarbejdet ved 

hovedlandevej 416, Viborg Nord og efterfølgende gennemført laboratorieprøvning af BSM-materia-

lerne. 

 

2. Baggrund 

Belægningsarbejdet er en del af Vejdirektoratets entreprise 53, 2021: ”Klimavenlige slidlag og BSM 

2021”, Hldv. 416, km 39,950 - 41,110, ved Viborg. Denne entreprise er Vejdirektoratets første egent-

lige BSM-udbud. 

 

Belægningsarbejdet omfattede udlægning af BSM-KMA bærelag på en 1.160 m lang strækning i 8,5 m 

bredde. Strækningen er en del af Nordre Ringvej mellem Aalborgvej og Løgstørvej (se kort indsat). 

 

 
Fig. 2.1: Oversigtskort. BSM-strækningen forløber mellem de to rundkørsler ved hhv. Aalborgvej og 

Løgstørvej. 
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3. Opgavebeskrivelse 

Ifølge aftale med rekvirenten havde undersøgelsen følgende formål: 

 

Det er aftalt at opgaven omfatter prøveudtagning og laboratoriekontrol af begge dagsproduktioner. 

For hver af de to dagsproduktioner udføres følgende: 

 

• Prøveudtagning af en BSM-KMA prøve i plastspande med tætsluttende låg. Prøver er udtaget 

ved KMA-anlæg. 

• Hurtig transport af prøver mellem Viborg og TI Taastrup hver af de to dage, så prøvelegemer 

kan fremstilles i laboratoriet indenfor ca. 4 timer fra udtagning. 

• Bestemmelse af BSM-materialets vandindhold som basis for indstampning 

• Fremstilling af 9 stk Ø150 mm x 60 mm vibrationsindstampede prøvelegemer (2x60 sek) 

• Curing/hærdning af prøvelegemer i ventileret ovn og efterfølgende bestemmelse af vægt og 

dimensioner 

• Bestemmelse af spaltetrækstyrke v/25°C på 3 tørre og 3 vådt lagrede prøver, samt beregning 

af vandfølsomhed 

• Bestemmelse af stivhedsmodul ved 20°C (3 legemer) 

• Bestemmelse af Marshall-stabilitet v/ 25°C (tre legemer, efter stivhedsmodulbestemmelse) 

• Udarbejdelse af samlet rapport. 
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4. Prøveudtagning, produktion og udlægning 

Der er udtaget prøver af den nyproducerede BSM om morgenen både torsdag den 16. og fredag den 

17. september. Prøverne er efter aftale med rekvirenten udtaget ved KMA-anlægget, som var opstillet 

i et hjørne af PEAB’s fabriksareal på Egelundsvej 3 i Viborg. Efter prøveudtagning blev prøverne haste-

transporteret til Teknologisk Instituts laboratorium i Taastrup, hvor prøvelegemer forskriftsmæssigt 

blev fremstillet indenfor max. 4 timer fra prøveudtagningen. 

 

 
Fig. 4.1: Produktion af BSM på SR-Gruppens mobile KMA-anlæg. 

 

 
Fig. 4.2: Meget homogen og ensartet BSM-produktion. 
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Det er oplyst af SR-Gruppen, at BSM-materialet var produceret på basis af lokal genbrugsasfalt op-

fræset på strækningen og efterfølgende nedknust til et 0/16 mm materiale. Genbrugsmaterialet blev 

ved BSM-produktionen tilsat 0,8% cement som klæbeaktiv filler, ca. 2,2% skumbitumen (40/60) samt 

ca. 3,4% procesvand. 

 

De efterfølgende fotos illustrerer udlægningsforløbet. 

 

 
Fig. 4.3: Udlægning af BSM i fuld bredde efter affræsning af al gammel asfalt. 

 

 

 
Fig. 4.4: Udlægning af BSM i 8,5 m bredde med højkomprimeringsstrygejern. 
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Fig. 4.5: Effektiv komprimering af BSM med tung oscillerende tromle.  

 

 
Fig. 4.6: Meget homogen overflade 

 

 
Fig. 4.7: Vue af belægning under afsluttende tromling, set i retning mod vest (Løgstørvej). 
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5. Analyseresultater 

De opnåede data fra laboratorieprøvningen er i det efterfølgende oversigtsmæssigt sammenholdt 

med de jf. SR-Gruppens entreprisespecifikke kontrolplan gældende kravværdier. 

 

5.1. Vandindhold 

Der er for de udtagne BSM-prøver i f.m. prøvelegemefremstillingen fundet følgende vandindhold: 

Prod.dato: 16/9 

 

17/9 

Vandindhold (%) 5,4 

 

5,9 

Tabel 5.1: BSM-materialets vandindhold. 

 

5.2. Spaltetrækstyrke og vandfølsomhed 

Følgende data er fundet ved bestemmelse af spaltetrækstyrke af tørre og vådt lagrede prøvelegemer, 

jf. DS/EN 12697, med testtemperatur 25oC: 

Prod.dato: 16/9 

 

17/9 Kontrolplan krav 

Densitet (Mg/m3) 2,042 

 

2,056 - 

Spaltetrækstyrke, tør 

(kPa) 

270 

 

325 > 200 

Spaltetrækstyrke, våd 

(kPa) 

252 

 

278  

Vandfølsomhedstal, 

ITSR (%) 

93,3 

 

85,3 > 70 

Tabel 5.2: Spaltetrækstyrketal og vandfølsomhedstal for BSM fra de to produktionsdage. 

 

Det ses af ovenstående, at begge produktionsdage udviser fint høje spaltetrækstyrkeværdier og til-

svarende høje vandfølsomhedstal  

 

5.3. Stivhedsmodul 

Følgende data er fundet ved bestemmelse af stivhedsmodulet på de Ø150 mm cylindriske prøvelege-

mer jf. DS/EN 12697-26, IT-CY, ved 20oC: 

Prod.dato: 16/9 

 

17/9 Kontrolplan krav 

Stivhedsmodul20°C (MPa) 1.514 

 

2.295 > 800 

Tabel 5.3: Stivhedsmoduler bestemt på vibrationsindstampede prøvelegemer ved 20oC. 

 

Det ses af ovenstående tabel, at begge dage udviser fint høje stivhedsmoduler. Forskellen imellem de 

to dages stivhedsmoduler skal givetvis tilskrives, at der på entreprisens anden dag blev anvendt gen-

brugsasfalt (knust, affræset asfalt) med et større indhold af knuste sten fra det underliggende maka-

dam-lag. 

 



 

 

 
 

Side 10 | Rapport_SR-Grp_BSM-KMA_VD-Viborg_210924.docx TEKNOLOGISK INSTITUT 

 

5.4. Marshall stabilitet 

Følgende data er fundet ved bestemmelse af Marshall-trykstyrke på Ø150 mm cylindriske prøvelege-

mer jf. DS/EN 12697-34 ved 25oC: 

Prod.dato: 16/9 

 

17/9 Kontrolplan krav 

Marshall-stabilitet25°C 

(kN) 

23,8 

 

19,4 > 12  

Marshall-deformation 

(mm) 

2,8 

 

3,2 - 

Tabel 5.4: Marshall-stabilitet ved 25oC på Ø150 mm prøvelegemer (efter forudgående bestemmelse 

af stivhedsmodul på samme prøvelegemer). 

 

 

6. Komprimeringskontrol 

Eurofins’ laboratorium har for SR-Gruppen udført komprimeringskontrol af det indbyggede BSM-lag 

med Troxler isotopsonde i 6 målepunkter. De fundne densiteter er efterfølgende korrigeret for vand-

indholdet, så der opnås indbyggede tørdensiteter. Nedenstående nøgledata viser det opnåede kom-

primeringsresultat: 

 

Prøve nr. 

 

1 2 3 4 5 6 

Tørdensitet 

(Mg/m3) 

2,033 2,015 1,954 2,003 2,019 2,006 

Komprim. 

grad (%) 

99,7 98,8 95,8 98,2 99,0 98,3 

Konklusion Middelkomprimering: 98,3%. Krav jf. kontrolplan min. 95% 

Mindste enkeltværdi: 95,8%.  Krav jf. kontrolplan min. 92% 

Tabel 6: Opnået komprimering 

 

Set i forhold til SR-Gruppens godkendte kontrolplan for entreprisen kan det konstateres, at der er 

opnået et fint, højt komprimeringsniveau på strækningen. For flere detaljer omkring de enkelte prøv-

ningers stationering m.v. henvises til Eurofins komplette rapport, gengivet i bilag A. 

 

 

7. Sammenfatning 

Teknologisk Institut har i opgave for SR-Gruppen udtaget materialeprøver af BSM-materialet udlagt 

16-17/9-2021 på Vejdirektoratets entreprise 53, Hldv. 416, km 39,950 - 41,110, ved Viborg. 

Der er foretaget laboratorieprøvning til bestemmelse af BSM-materialets spaltetrækstyrke (tørt og 

vådt lagret), vandfølsomhed, stivhedsmodul og Marshall-stabilitet. Alle data overholder fint de jf. kon-

trolpnanen gældende krav. Tilsvarende viser Eurofins’ komprimeringskontrol, at der for udlægningen 

er opnået et fint, højt komprimeringsniveau, som ligeledes overholder kontrolplanens krav. 

Det kan således konkluderes, at alle data fint overholder gældende krav og grænseværdier. 
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8. BILAG A: Eurofins’ komprimeringskontrol 
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9. BILAG B: SR-Gruppens kontrolplan (uddrag vedr. laboratorieprøvning) 

 

 


