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Baggrund

I maj/juni 2020 blev en række veje i Furesøkvarteret besigtiget af COWI i forlængelse af reparationsarbejder iværksat af Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) i
forbindelse med afslutning på Grundejerforeningens vedligeholdelseskontrakt
med LTK.
Ved de tidligere besigtigelser blev Furesøvej mellem Malmmosevej og Højdevej
også gennemgået skønt reparationsarbejderne endnu ikke var påbegyndt. LTK
har nu varslet udbedring af Furesøvej, og vejen tænkes udbedret med slidlag i
form af en overfladebehandling (OB).
Nærværende notat søger at forholde sig til OB-løsningen i forhold til de skader
som blev konstateret ved gennemgangen i juni 2020.
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Besigtigelsen

Furesøvej besigtigedes den 16. juni 2020. Vejen henligger med en rød OB. Belægningen fremstår noget alderstynget, og er blevet pletrepareret ad flere om
gange. Der kan observeres forskellige skader, men især langsgående revner,
slaghuller og afskalninger dominerer skadesbilledet.
Skaderne på Furesøvej fremstår med større hyppighed og alvorlighed end på de
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VEJVEDLIGEHOLDELSE I FURESØKVARTERET

øvrige besigtigede veje. Årsagen er sandsynligvis at trafikbelastningen på Furesøvej er højere end for mange af kvarterets øvrige veje – der er mere gennemkørende trafik fra Parcelvej og Frederiksdalsvej, flere stik- og sideveje som dels
gererer yderligere trafik, og dels medfører vridende trafik hvor svingmanøvrene
finder sted.
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Observationer fra Furesøvej

Eksempler på skader som kræver udbedring inden OB.

Slaghul i areal med flere tidligere reparationer

Gennemrevnet belægning langs
kantsten

Afskalning og asfaltlapning ud for tilstødende vej

Afskalninger og gamle reparationer
som er ved at smuldre væk
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Vurdering af udbedringsmetoden

OB som slidlag kan være en glimrende løsning på ældre belægninger. En OB forsegler de gamle tørre lag, og klæbematerialet trænger godt ned i de revner og
sprækker som måtte findes i den gamle belægning.
Der er dog et par forhold som skal være opfyldt for at sikre et tilfredsstillende
resultat. Disse er kort gennemgået nedenfor:

›

Trafikmængden må af holdbarheds hensyn ikke være for høj. Dette vurderes ikke som værende kritisk på Furesøvej.

›

Trafikhastigheden skal være lav, da en OB genererer relativt meget dækstøj. Pga. vejens smalle profil køres der næppe med høj hastighed. Der bør
vælges en lille sten svarende til de størrelser som er benyttet ved OBarbejderne på de øvrige veje.

›

Den underliggende belægning hvorpå OB'en udlægges skal være relativ intakt. OB-belægning har ikke i sig selv nogen styrke hvilket betyder at belastninger fra køretøjer skal optages af bærelagene under. Der er ved besigtigelsen ikke observeret skader som indikerer bæreevneproblemer - typiske indikatorer er krakelerede områder med sætningsskader, slaghuller eller sporkøring.
Der er observeret gamle asfaltlapper med begrænset restlevetid samt en
del langsgående revner. Det kan ikke umiddelbart afgøres om revnerne er
gennemgående, men det vurderes ikke sandsynligt. I det tilfælde ville de
revnede arealer udvikle slaghuller ganske hurtigt.
Gamle asfaltlapper bør bortfræses og eventuelt erstattes inden udlægning
af OB.
Ligeledes er der registreret både slaghuller og afskalninger. Begge skadestyper kræver forudgående reparation med asfaltmaterialer.
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Konklusion

Udførelse af OB-slidlag giver god mening – det visuelle indtryk vil svare til det
øvrige kvarters, belægningen inviterer ikke til at køre (for) hurtigt, og man undgår det kostbare arbejde med at hæve kantsten som udførelsen af et asfaltslidlag ville afføde.
Der skal udføres en del forberedende arbejder inden udførelse af OB:

›

Gamle asfaltlapper som ikke er intakte skal bortfræses og erstattes

›

Slaghuller skal renskæres langs kanter, kanterne klæbes og ny asfalt ilægges og komprimeres

›

Afskalninger kræver at alt løst materiale langs kanter fjernes/eller borthugges, at der klæbes og slutteligt repareres med asfaltmateriale
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›

Sammenhængende revnede områder bør bortfræses og erstattes med asfaltmateriale. Eventuelt kan man indstille fræseren til lille fræsedybde, og
efter fræsningen vurdere om revnerne er gennemgående til det underliggende gruslag. Er det tilfældet, bør den revnede belægning fjernes i fuld
tykkelse og erstattes af nye asfaltmaterialer.

