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UDFØRELSE AF HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG

Dette dokument er et oplæg til brug for præsentation ved DBF
møde d. 23/4 på Hindsgavl Slot.
Dokumentet er baseret på oplæg fra såvel VD som Aalborg Portland, samt kommentarer fra
deltagere i ERFA gruppen.
Dokumentet vil indgå i det kommende arbejde i Vejregel regi.
1. ALMENT
Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for levering og indbygning af hydraulisk bundne bærelag (HBB) til veje og
pladser i henhold til tegninger.
(I det omfang der er forskel på forhold vedr. veje og pladser, er de plads-relaterede forhold skrevet med fed
grøn - det overvejes at opsplitte dokumentet)
Med HBB forstås bærelag med tilslag af grus, genanvendelsesprodukter eller slagger fra affaldsforbrænding,
bundet sammen af en hydraulisk binder.
Beskrivelsen indeholder funktionskrav til det færdige lag, og krav til materialer, udførelse og kontrol.

1.1

Tilknyttede standarder

DS/EN 197-1

Cement - Del : Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for almindelige cementer.

DS/EN 450-1

Fly ash for concrete – Part 1: Definition, specifications and conformity criteria.

DS/EN 1008

Blandevand til beton - Specifikationer for prøveudtagning, prøvning og vurdering af egnethed af vand, inklusive
vand genbrugt fra processer i betonindustrien, som blandevand til beton

DS/EN 13242

Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

DS/EN 14227-1

Hydraulisk bundne blandinger - Specifikationer - Del 1: Cementbundne grusblandinger

DS/EN 14227-3

Hydraulisk bundne blandinger - Specifikationer - Del 3: Flyveaskebundne blandinger

DS/EN 14227-5

Hydraulisk bundne blandinger - Specifikationer - Del 5: Hydraulisk bundne blandinger af vejbindemiddel til
vejbygning

prEN 13282-1

Composition, specifications and conformity criteria of rapid hardening hydraulic road binders

DS/EN 13286-1

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 1: Prøvningsmetoder for laboratoriebestemmelse
af referencedensitet og vandindhold - Introduktion, generelle krav og prøveudtagning

DS/EN 13286-4

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 4: Prøvningsmetoder til laboratoriebestemmelse
af referencedensitet og vandindhold - Vibrationshammer

DS/EN 13286-41

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 41: Prøvningsmetode til bestemmelse af
hydraulisk bundne blandingers trykstyrke

DS/EN 13286-51

Vejmaterialer – Ubundne og hydraulisk bundne blandinger – Del 51: Metoder til fremstilling af prøveemner med
vibrationshammer
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Tørdensitetsbestemmelse i marken - Sandefterfyldningsmetoden
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1984)

2. MATERIALER
2.1 Hydraulisk Binder
Som hydraulisk binder kan benyttes enten cement af typerne CEM I, CEM II /A-L, CEM II/A-LL, CEM II /B-L,
CEM II/B-LL, CEM II/A-V og CEM II/B-V iht. DS/EN 197-1 eller en hydraulisk binder iht. prEN 13282-1.
NOTE 1:
Hydrauliske bindere iht. prEN 13282-2 anses ikke for egnede i dansk klima.
2.2 Tilslag
Krav til tilslag er givet i DS/EN 13242
Groft tilslag er tilslag med maksimal kornstørrelse mellem 2 og 32 mm. Tilslaget kan være naturligt
forekommende (natural aggregate), slagger fra affaldsforbrænding (manufactured aggregate) eller genbrug
(recycled aggregate).
Fint tilslag (fine aggregate) er tilslag med kornstørrelse mellem 0,063 og 2 mm
Filler tilslag (filler aggregate) er tilslag med partikelstørrelse under 0,063 mm. (Kalkfillere, flyveaske ...)
Grustilslag (all-in aggregate) er tilslag der består af en blanding af fint og groft tilslag.
Kornkurven for det samlede tilslag skal ligge i område 2 iht. DS/EN 14227.
NOTE 2:
NOTE 3:

Tilslagets kornkurve kan i nole tilfælde optimeres ved at blande flere fraktioner.
I tilfælde af stabilisering af sand, bør kornkurven ligge i område 1 i DS/EN 14227

Tilslaget må ikke indeholde bestanddele der kan påvirke binderens hærdningsforløb eller bærelagets
holdbarhed.
2.3 Flyveaske
Flyveaske skal overholde kravene i DS/EN 450-1
2.4 Vand
Vand anvendt til HBB skal opfylde kravene i DS/EN 1008. Godkendt drikkevand kan umiddelbart anvendes.
2.5 Forsegling
Der skal forsegles med en egnet bitumenemulsion, afdækkes med plast eller sikres fugtigholdelse.

3. HYDRAULISK BUNDET MATERIALE
HBB materialet skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der efter hærdning har den fornødne
bæreevne, styrke og frostbestandighed.
Binder- og vandindhold af blandingen skal opgives i relation til den totale masse af tørre materialer: Tilslag + binder =
100 %
3.1 Bindemiddelindhold
Det tilstræbte bindemiddelindhold bestemmes ved proportioneringsforsøg. Bindemiddelindholdet skal sikre, at de stillede
styrkekrav opfyldes.
3.2 Vandindhold
Det tilstræbte vandindhold for HBB bestemmes ved proportioneringsforsøg efter DS/EN 13286-4. (Vibrationshammer)
Vejledende grænseværdier for tilstræbt vandindhold fremgår af tabel.

Tilstræbt vandindhold

Hvor wopt er det for komprimering fundne optimale vandindhold ved
komprimering med vibrationshammer. Proctor-indstampning.

Minimum

Wopt - 1,5 %

Maximum

Wopt + 1,5 %

3.3 Trykstyrke
Trykstyrken bestemmes i henhold til DS/EN13286-41 på laboratoriefremstillede cylindre Ø150x150 mm iht. DS/EN
13286-51 Emnerne lagres forseglet indtil prøvningstidspunktet.
Styrken skal angives ud fra de styrkeklasser der er angivet i DS/EN 14227-1 tabel 2
NOTE 4: Såfremt forholdet mellem 7 døgns trykstyrke og 28 døgnstrykstyrke er kendt, kan den løbende kvalitetskontrol
ske på basis af 7 døgns trykstyrken, efter aftale med tilsynet.
Cylinderstyrken skal være større end eller lig med XX MPa efter7 døgns forseglet lagring ved 20 oC. Kravet skal være
opfyldt i 90 % af stabiliseringen, og sandsynligheden for at godkende et kontrolafsnit der ikke opfylder kravet, må ikke
overstige 25 %.
• Middeltrykstyrken efter 7 døgn v. 20 oC skal være mindre end YY MPa.
• Middeltrykstyrken efter 28 døgn v. 20 oC skal være mindre end ZZ MPa
(Dokumenteret i forbindelse med forprøvning)
3.4 Densitet
Referencedensiteten bestemmes iht. DS/EN 13286-4.
Kravene til komprimering, middel/mindste, skal være 95 % / 92 % målt med isotopsonde og 98 % / 95 % ved måling
med sandefterfyldning. Procentsatserne skal vurderes!!)
NOTE 5: For almindelige danske grusmaterialer, afviger densiteten bestemt med isotop metoden (Troxler) knap 3 % fra
sandefterfyldningsmetoden

4. UDFØRELSE
4.1 Forprøvning
Forslag til forprøvning og sammensætning af HBB udarbejdes af entreprenøren og skal godkendes af tilsynet.
Forprøvningen skal indbefatte registrering af styrkeudvikling efter 7 døgn og 28 døgn for mindst tre
bindemiddelindhold med værdier større og mindre end det foreslåede bindemiddelindhold
4.2 Prøvestrækning
Som en del af udlægningen skal udføres en prøvestrækning (et prøveareal) med den foreslåede
sammensætning og det valgte blande- og udlægningsmateriel.
I forbindelse med prøveudlægningen udtages prøver til bestemmelse af trykstyrke og densitet.
Såfremt de opnåede resultater er tilfredsstillende, og prøveudlægningen i øvrigt er forløbet upåklageligt, kan
tilladelse til arbejdets fortsættelse gives. I modsat fald skal prøveudlægningen fjernes.
4.3 Opbevaring
Hydrauliske bindere, cement og tørre fillere skal opbevares i silo.
Tilslag skal opbevares på en sådan måde, at der ikke sker opblanding mellem groft og fint tilslag, eller
afblanding såfremt der anvendes grustilslag.
4.4 Blanding
Blanding af materialer kan ske på 3 måder. Valgt metode skal være godkendt af tilsynet, og gælder for hele
arbejdets udførelse.
1. Satsblanding på værk (stationært eller mobilt), hvor sammensætning kan dokumenteres for
hver enkelt sats via vejesedler.
2. Kontinuerlig blanding på værk med gennemstrømningsblander. Dokumentation foretages på
prøver efter blanderen efter en metode tilsynet godkender.
3. In-situ, hvor binderen spredes over det udlagte tilslag og fræses ned under samtidig justering
af vandtilsætning. Dokumentation foretages på prøver taget efter fræseren efter en metode
tilsynet godkender.

4.5 Udlægning
Udlægning kan ske på 3 måder.
1.

Materialer blandet på værk:
a. Transport fra værk til udlægning med lastbil eller dumper, fordeling af materiale med grader efterfulgt
af tromling og finafretning med grader. Under transport skal det blandede materiale være afdækket
b. Transport fra værk til udlægning med lastbil, udlægning med asfaltudlægger, eller lignende, efterfulgt
af tromling. Under transport skal det blandede materiale være afdækket

NOTE 6: Der er stor forskel på asfaltudlæggere. Nogle kan færdigkomprimere materialet, andre virker mest
som fordelere.
NOTE 7: Blandes materialet på mobilværk direkte på arbejdspladsen kan afdækning udelades.
2.

In-situ blanding.
Det samlede tilslag placeres, afrettes og forkomprimeres. Den hydrauliske binder, og eventuelt filler
materiale, fordeles over tilslagslaget, og fræses ned under samtidig vanddosering til sikring af samme
vandindhold overalt i bærelaget. Metode til dosering af binder og filler, og dokumentationen af
nøjagtigheden af denne, skal være aftalt med og godkendt af tilsynet. Laget tromles og afrettes med
grader.
Udførelse bør ikke finde sted ved temperaturer under 5 oC, på frossent underlag eller ved varsel om
nattefrost. Laget bør ikke udsættes for minusgrader de første 7 døgn.
Underlaget må ikke være så tørt, at det kan suge vand fra det udlagte materiale. Underlaget må ikke
være så vådt, at det kan påvirke komprimeringen og øge vandindholdet i det udlagte materiale.

4.6 Komprimering
Komprimering skal udføres med egnet komprimeringsmateriel, så som glatvalset vibrationstromle og evt.
gummihjulstromle eller kombitromle, der skal være godkendt af tilsynet. Det stabiliserede lag skal
komprimeres ens i hele lagets tykkelse. Regulering af overfladen sker samtidigt med komprimeringen.
Komprimeringen ske i umiddelbar fortsættelse af udlægningen. Såfremt vejrlig giver anledning til stor
fordampning (blæst, høj temperatur), hurtigere reaktion af binderen (høj temperatur) eller regn, skal
komprimeringen fremskyndes

4.7 Koter og jævnhed
Den færdige komprimerede overflade må ikke afvige mere end ±10 mm fra projektets koter, og afvigelserne
må ikke være ensidige. Overfladen skal fremstå jævn.
4.8 Samlinger
Langsgående revner i trafikretningen skal så vidt muligt undgås. I modsat fald skal de udføres til en kvalitet,
hvor styrken af samlingen ikke afviger fra styrken i den øvrige belægning.
Tværgående samlinger (f. eks. dagsstop) udføres ved hugning / skæring af den afsluttende belægning så der
opnås et lodret støbeskel vinkelret på udlægningsretningen, 0,75 m fra anvist revne. Materialet op mod
samlingen komprimeres ved tromling langs med samlingen til opnåelse af det stillede komprimeringskrav.
NOTE 8: Til sikring af utilsigtet revnedannelse i samlingen kan anvendes fortandede forankringsjern
ø12 mm pr. 0,5 m. Forankringslængden af disse skal være 0,5 m. Tilsynet skal godkende den
anvendte metode.
Samlinger i pladsbelægninger mangler pt. beskrivelse
4.9 Forebyggelse af reflektionsrevner
Under eller umiddelbart efter udførelsen af HBB laget skal der indbygges revneanvisere, der sikrer, at der
dannes et system af tværgående kontraktionsrevner med en maksimal afstand af 1,5 m. Disse revneanvisere
skal udformes til en dybde af 35 - 50 % af lagtykkelsen,og kan fyldes med bitumen. En eventuel anden
metode til sikring mod reflektionsrevner skal godkendes af bygherren.
Revneanvisning i pladsbelægninger mangler pt. beskrivelse
4.10 Forsegling
Overfladen må ikke forinden tørre ud og få hvid/grå skjolder. Forseglingen skal sikre mod fordampning fra –
eller tilførsel af vand ifm. regnvejr, til overfladen. Såfremt vejrlig giver anledning til stor fordampning (blæst,
høj temperatur), hurtigere reaktion af binderen (høj temperatur) eller regn, skal forseglingen fremskyndes.
Forseglingen skal være så hård, at den ikke er til gene for efterfølgende arbejder. Der kan eventuelt
afdækkes med sand.
Laget må først befærdes med tung trafik 7 døgn efter udlægningen har fundet sted.
Note 9 Forsegling kan etableres med bitumenemulsion, plastfolie eller fugtigholdt geotekstil.
Note 10 Når bærelaget danner bund for en betonbelægning hvor vedhæftning mellem lagene er
væsentlig, skal forsegling ske ved fugtigholdelse.

5.

KONTROL

5.1 Generelt
Mangler
5.2 Kontrolafsnit
Et kontrolafsnit omfatter en dagsproduktion.
5.3 Materialer
Mangler
5.4 Sammensætning
Mangler
5.5 Styrke
Styrken kontrolleres for hvert kontrolafsnit ved bestemmelse på 5 prøver efter 28 døgns forseglet lagring ved
20o C, eller efter 7 døgn, jf. note 4.
Styrkekravet er opfyldt såfremt middelværdien, g, af de 5 enkeltprøver opfylder:
g ≥ K + 1,96×
×s
hvor K er den krævede karakteristiske værdi og s er standardafvigelsen.
Det øvre krav til middelværdien skal også være overholdt.

5.6 Komprimering
Komprimeringen bestemmes for hvert kontrolafsnit ved fastlæggelse af tørdensiteten. Der foretages 5
enkeltprøver pr. kontrolafsnit.
Densitetsbestemmelse foretages med isotop metode når der anvendes naturlige grusmaterialer som tilslag,
og med sandefterfyldningsmetoden prVI 99-4:2004 når der anvendes andre materialer som f. eks. slagger.
Afhængigt af bærelagets tykkelse kan bestemmelse ske i én eller to dybder. For hver dybde måles i 4
retninger, og der beregnes gennemsnit.
NOTE 11:

Tilsynet kan godkende brug af isotopsonde når der anvendes andre materialer end naturligt grus,
såfremt der er foretaget en kalibrering med sandefterfyldningsmetoden.

NOTE 12:

Brug af isotopmetode giver bedre bestemmelse af ensartetheden af komprimeringen i hele
lagtykkelsen end der kan opnås med sandefterfyldningsmetoden.

Kravene til komprimering, middel/mindste, skal være 95 %/92 % målt med isotopsonde og 98 %/95 %
ved måling med sandefterfyldning.
NOTE 13:

Komprimeringen kan evt. bestemmes på opborede kerner. Dette kan dog være meget vanskeligt,
ikke mindst hvis der er meget flint i tilslaget.

5.7 Overflade
Overfladen kontrolleres ved nivellement (mm aflæsning).
Koter for færdig overflade afleveres med projektets koter angivet i parentes.
Kravet til overfladen er opfyldt såfremt overfladen ikke afviger mere end ±10 mm fra projektets koter, og
afvigelserne ikke er ensidige.
6
UOPFYLDTE KRAV
Hvis overfladen afviger fra projektets koter, skal området justeres med borthugning og udlægning af nyt
materiale.
Opretning af lunker vil, efter godkendelse og nøje aftale med tilsynet, kunne udføres med bituminøse
materialer.

Tak for opmærksomheden

