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Baggrund

Medio februar 2020 besigtigedes en række veje i Furesøkvarteret med henblik
på at vurdere omfang og tilstand af belægningsreparationer, planlagt og udført
af Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) som afslutning på Grundejerforeningens
vedligeholdelseskontrakt med LTK.
Siden besigtigelse i februar er udført yderligere reparationstiltag hvorfor der i
maj 2020 afholdtes en opfølgende gennemgang. I det følgende beskrives observationer fra gennemgangen i maj.
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Besigtigelse

Den 19. maj 2020 blev reparationsarbejderne på ”Furesøbakken”, ”Ingvar Hjorts
Vej”, "Peder Godskesvej", ”Bakkevej” og ”Tværvej” gennemgået. Også Furesøvej blev besigtiget på trods af at reparationsarbejder fortsat udestår
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Gennemgangen blev udført af Henrik W. Jørgensen, COWI. Vejrforhold var tørvejr, men med våde belægninger efter tidligere regnbyger.
Gennemgangen fokuserede på de reparerede områder.
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Observationer fra besigtigelsen

Siden første gennemgang er der udført overfladebehanding (OB) på de asfaltreparationer som besigtigedes i februar. Desuden er der nu også udført reparationsarbejder på Furesøbakken samt udlægning af OB.
Ny OB er udført med røde sten svarende til eksisterende slidlag. OB'en er endnu
ikke renfejet, og store mængder overskydende stenmateriale henligger fortsat
på vejene.
Generelle bemærkninger

›

Pga. de store mængder overskydende stenmateriale er det vanskeligt at
vurdere, om reparationerne er lykkes - dvs. om lunker er oprettet, revner
elimineret og afskalninger, tab af stenmateriale, mv., i den eksisterende OB
er blevet udbedret.

›

Ligeledes skjuler overmængderne af stenmaterialer for en vurdering af om
udførelsen af ny OB er lykkes – om stenmaterialet er fastholdt i det udlagte
klæbemateriale. Dette vurderes som kritisk, udførelsestidspunktet taget i
betragtning. Når overskydende stenmateriale bortfejes bør de reparerede
områder gennemgås for at afgøre om der er behov for at tilføre supplerende mængder klæber og sten.

›

Udvælgelsen af områder hvor der er udført ny OB fremstår inkonsekvent.
Således kan der i umiddelbar nærhed af områder hvor ny OB er udført,
identificeres andre områder som er lige så nødlidende – områder med sammenhængende revner, områder hvor der er skader i belægning, områder
hvor stenmaterialet på den gamle OB er forsvundet, områder med lunker.
Det er uklart hvorfor tilstødende områder ikke er medtaget – det repræsenterer en relativt lille merudgift i fht. mobilisering af asfaltteamet.

›

Der er identificeret flere områder hvor reparation med asfaltmateriale er
udført, men hvor efterfølgende overfladebehandling er undladt. Om der er
tale om forglemmelser eller ej kan ikke afgøres. Da asfaltreparationer er
udført i meget tynde lag bør lapperne af levetidshensyn afdækkes med OB.

›

Store mængder overskydende stenmaterialer er endt i vejbrøndene. Sandfang skal oprenses hvor der er udført ny OB i umiddelbar nærhed af brøndriste.

Specifikke observationer

›

Furesøbakken
Vejen henligger med store mængder løst OB-materiale - renfejning mangler. Fortsat mange ubehandlede pletter og områder hvor den gamle OB er
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slidt bort.
Nær Virum Overdrevsvej står et par vejbrønde med stærkt tærede riste. Ristene er placeret med ribberne parallelt med kørselsretningen, og ristene er
så tæret, at et egentligt brud kan forventes, skulle et køretøj krydse over
risten. Begge dele er forbundet med ikke ubetydelig risiko for trafikanter,
og især cyklister er udsatte. Ristene bør udskiftes snarest.

Store mængder løst materiale – risiko for stenslag

Tæret rist dækket af løst stenmateriale

Stærkt tæret rist. Trafiksikkerhedsfarlig

Revnet belægning. Ny OB udført
på begge sider, men det beskadigede areal er undladt
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Gammelt stenmateriale forsvundet.
Blotlagt klæber. Nedsat friktion.

Ny OB undladt.

Det anbefales at vejbrønde gennemgås og suges rene for løst OB-materiale.
Ingvar Hjorts Vej
Vejen henligger med store mængder løst OB-materiale - renfejning mangler. Fortsat mange ubehandlede pletter og områder hvor den gamle OB er
slidt bort. Der kan observeres pletter, hvor der er ikke er tilstrækkeligt
stenmateriale til at dække klæberen. Der kan desuden konstateres reparationer hvor den efterfølgende OB er undladt/glemt, samt lunker med stående
vand i ny-udlagt OB. Se eksempler nedenfor.

Reparation hvor ny OBafdækning mangler.

Ny OB med utilstrækkeligt stenmateriale. Kan smitte af på varme solskinsdage
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Lunker i repareret område.

Overmængder løst materiale omkring
vejbrønd. Løst materiale i vejbrønd må
forventes

Det anbefales at vejbrønde gennemgås og oprenses for løst OB-materiale.

›

Peder Godskes Vej
Vejen henligger med store mængder løst OB-materiale - renfejning mangler. Fortsat mange ubehandlede pletter og områder hvor den gamle OB er
slidt bort. Der kan observeres pletter, hvor der er ikke er tilstrækkeligt
stenmateriale til at dække klæberen, samt reparationer hvor den efterfølgende OB er undladt/glemt, samt lunker med stående vand i ny OB. Der er
også bemærket synlig asfaltskade som ikke er blevet repareret. Se billeder
nedenfor.

Repareret områder med lunker,
men uden OB. Gammel, afskallet
OB – ny OB ikke udført.

Repareret område med lunker.
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Ny OB – område med for lidt af-

Ny OB – område med for lidt afdæk-

dækningsmateriale. Kan smitte af
på varme solskinsdage

ningsmateriale. Kan smitte af på
varme solskinsdage

Synlig belægningsskade – repara-

Overmængde løst stenmateriale – risiko for stenslag.

tion ikke foretaget. Vil nedbrydes
hurtigere end omkringliggende
belægning

Det anbefales at vejbrønde gennemgås og oprenses for løst OB-materiale.

›

Bakkevej
Større mængder løst stenmateriale findes pletvist – også her mangler renfejning.
Der er siden sidste gennemgang udført såvel OB-arbejder som asfaltreparationer. Asfaltlapperne fremstår udførelsesmæssigt mere korrekt end

VEJVEDLIGEHOLDELSE I FURESØKVARTERET

tidligere reparationer. Der er benyttet OB-stenmateriale til at afdække asfaltlapperne. Der synes imidlertid ikke at være benyttet klæber. I stedet er
stenmaterialet komprimeret ned i asfaltoverfladen. Det er tvivlsomt at
denne løsning kan fastholde stenmaterialet i en længere periode.
På vejstrækningen fra cirka halvvejs til Parcelvej er der ikke udført mange
reparationer. Dette er uheldigt da der på strækningen kan observeres
mange revner i belægningen. Udførelse af OB på revnede arealer vil have
en god effekt mht. at hindre/forsinke yderligere nedbrydning.

Lunker udenfor reparationsområdet. Løs sten omkring vejbrønd

Ikke reparerede revner i belægning

Asfaltreparation – ikke overfladebehandlet

Gl. ledningsgrav retableret med GAB.
Mangler beskyttende slidlag. Bør afdækkes med OB.
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Asfaltlapper og større mængde
løst stenmateriale

Afaltlap med nedtromlet stenmateriale

Det anbefales at vejbrønde gennemgås og oprenses for løst OB-materiale.
Tværvej
Overmængder løst stenmateriale findes pletvist – renfejning udestår.
Også på Tværvej er der siden første gennemgang udført såvel OB-arbejder som
asfaltreparationer. Omfanget af asfaltreparationer/OB-belægninger er relativt
begrænset.
Der er generelt konstateret mange revner og revnede områder i hele vejens
længde. Især er der områder nær Malmmosevej som er stærkt gennemrevnede.
Udførsel af OB vil hindre/forsinke yderligere udvikling af revner.
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Stærkt revnet område nær Malmmosevej

Nedbrudt belægning ved Kaningårdsvej. Sporadisk repareret.

Gennemrevnet område beliggende i

Krakeleret område. Indikerer util-

forlængelse af repareret område, men
af uvisse grunde ikke inkluderet

strækkelig bæreevne med høj risiko
for at udvikle sig til et slaghul
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Lunke med stående vand – ikke søgt
udbedret
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Asfaltlap eller ren klæber med OBsten – blotlagt bitumen vil smitte af
på varme sommerdage

Konklusion

Før renfejning af de OB-belagte områder kan kvaliteten af det udførte arbejde
kun vanskeligt vurderes.
Det kan derimod konstateres, at der i blandt de reparerede områder findes tilsvarende skader, som ikke er blevet repareret. Det er ikke klart hvorfor disse
områder er udeladt.
De store mængder overskydende stenmateriale bør fjernes. Dels ender en stor
del i vejbrøndende og skal efterfølgende fjernes mekanisk, dels er der risiko for
stenslag og for cyklende er der risiko for udskridning.
Årsagen til at bibeholde overskydende stenmateriale i en periode efter udlægning, kunne være et ønske om at trafikken skal bidrage med at trykke eventuelle løse sten fast i underlaget/klæbematerialet.
For de besigtigede veje er der imidlertid det problem, at der ikke foregår megen
trafik helt op mod kantstenen, hvor størsteparten af OB-belægningerne er udført. Dertil kommer at "sekundær" komprimering kræver, at det underliggende
klæbemateriale er blødt. Dette kan ske på varme dage, men med de overmængder stenmateriale som er udlagt, er klæberen godt beskyttet mod solens stråler.
Det er således tvivlsomt, om klæbematerialet overhovedet vil kunne opnå så
høje temperaturer, at klæberen blødgøres tilstrækkeligt til at stenene igen vil
kunne trykkes ned i og hæfte til klæberen. Overmængderne hindrer processen.
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Anbefalinger

Det anbefales at gennemgå OB-belægningerne med entreprenør/LTK i forlængelse af renfejning for overskydende stenmaterialer. Formålet er at vurdere og
aftale omfang af eventuel afhjælpning.
Det anbefales at drøfte omfanget af de udførte reparationsarbejder med LTK.
Hensigten er at klarlægge om der er tale om forglemmelser, når reparation af en
række skader er undladt skønt beliggende i forlængelse af områder hvor andre
skader er blevet repareret.
Det anbefales at renfeje for løst stenmateriale, eller som minimum bortfeje så
meget materiale, at kun en mindre overmængde løse sten resterer.
Det anbefales at alle vejbrønde i nærheden af reparerede områder oprenses for
løse sten.

